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

2014. július 24-i rendkívüli ülésén 
 

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

Nagy András Gábor - alpolgármester,  
Bak Károlyné, Bálintné Balogh Mária, Józsa László, Rácz Zsolt, Szabó Gábor 
László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – jegyző 

 Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
           

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket.  Megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 megválasztott tagjából 8 fő 
jelen van, Csizmadi László képviselő jelezte távolmaradását.  
 
A Polgármester úr az írásos  meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalásra    
javasolta, melyet a Képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbiak  szerint egyhangúlag 
fogadta el: 
 
 

1. Döntéshozatal a 2014. évi helyi kitüntető díjak adományozásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

2. HÉSZ módosítás elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

3. Döntéshozatal a Sport u. 3. sz. ingatlan felújítására (Fogorvosi rendelő) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

4. Helyi választási bizottság megválasztása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

5. Morrow Medical orvosi ügyelet válasza a panaszbejelentésre  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

6. Pest Megye Környezetvédelméért díj  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Döntéshozatal a 2014. évi helyi kitüntető díjak adományozásáról 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület, hogy a 2014. évi helyi 
kitüntető díjakra több javaslat is érkezett. 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: 
 
Pomozi Jánosné kitüntetéséről szóló határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta a testület és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          98/2014.(VII. 24.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2014 évben Bugyi 
Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj”-at 
adományoz Pomozi Jánosné részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 20. 

 
 
Pongrácz-Nyerges Györgyi kitüntetéséről szóló határozati javaslatot 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta a testület és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
                                                          99/2014.(VII. 24.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2014 évben Bugyi 
Nagyközség Kultúrájáért „Osváth László Díj”-at 
adományoz Pongrácz-Nyerges Györgyi részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 20. 
 
 

Török Anita kitüntetéséről szóló határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta a testület és az alábbi határozatot hozta: 
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100/2014.(VII. 24.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2014 évben „Bugyi 
Nagyközség Közszolgálatáért” Köztisztviselői Díj-
at adományoz Török Anita részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 20. 

 
Macsek Zoltán kitüntetéséről szóló határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta a testület és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
                                                                    101/2014.(VII. 24.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2014 évben Bugyi 
Nagyközség Közbiztonságáért Díj-at adományoz 
Macsek Zoltán részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 20. 
 
 

Hernádi Lajos kitüntetéséről szóló határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta a testület és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
                                                                     102/2014.(VII. 24.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2014 évben Bugyi 
Nagyközség Környezetvédelméért „Törpe 
nőszirom Díj”-at adományoz ifj. Hernádi Lajos 
részére. 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 20. 

 
 

2. HÉSZ módosítás elfogadása 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
Rácz Zsolt települési képviselő: Van-e olyan változásra vonatkozó kérelem, amely ebbe a 
változatba még nem került bele?  
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Szatmári Attila jegyző: Az előző véleményezési eljárás 2013. szeptemberében indult. Voltak 
még utólagosan benyújtott kérelmek, mint pl. a Palazió Kft., vagy a Hunland Trade Kft, 
melyek szintén bekerültek. Biztos, hogy lesz még 1-2 igény a jövőben is, az majd új eljárást 
von maga után.  
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátotta a  határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 8 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 
 
                                                                  103/2014/07.24.KTsz. határozat: 
 
Bugyi Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § - ban foglaltak alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( a 
továbbiakban: Étv.)  6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi 
döntést hozza: 
 

1. Bugyi közigazgatási területére vonatkozóan elfogadja és jóváhagyja: 
a) jelen határozat 1. sz. mellékletét: Bugyi Településszerkezeti Tervének módosító 
leírását,  
b) jelen határozat 2. sz. mellékletét: a Bugyi Településszerkezeti Tervének módosító 
tervlap részleteit (1-7 sorszámmal). 

 
2. Jelen határozattal elfogadott, 1. pont szerinti TSZT módosítás: 

a) a település közigazgatási területére vetített biológiai aktivitás érték növekményt + 
4,079- t határoz meg, a határozattal elfogadott beépítésre szánt területek kijelölésével 
teljesül az Étv. 7. § (3) bekezdésében szereplő követelmény. 
b) a Pest Megyei Területrendezési Terv térségi területfelhasználási kategóriáiból 
igénybe vett és a továbbiakban felhasználható területek: 
 

 Erdőgazdálkodási 
 térségből 

Mezőgazdasági 
 térségből 

Vízgazdálkodási  
térségből 

Összesen igénybevett terület 
(ha) 

2,44 ha 30,67 ha 1,17 ha 

Összesen igénybe vett terület 
(%) 

A teljes térségre vetítve) 

0,18 % 3,2 % 0,41 % 

Felhasználható 
terület a térségen belül: 

14,82 % 
192,21 ha 

11,8 % 
1375,86 ha 

14,59 % 
34,67 ha 

 
 
3. E határozat elfogadását követően a település közigazgatási területén készülő 
szabályozási terveket a  módosított Településszerkezeti Tervvel összhangban kell 
elkészíteni. 
 
Jelen határozat a jóváhagyását követő 30. napon lép hatályba. 
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen településszerkezeti terv módosításáról szóló 
határozat közlését az elfogadást követő legkésőbb 10. napon tegye meg. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Ezt követően Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsájtotta a Helyi Építési Szabályzattal 
kapcsolatos rendelet-tervezetet, és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal 
elfogadta azt: 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 
megalkotta a 9/2014. (07.25.) sz. önkormányzati 
rendeletét Bugyi Nagyközség Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 23/2009. 
(XI.24.) számú rendeletének módosítására. 

 
 

3. Döntéshozatal a Sport u. 3. sz. ingatlan felújítására (Fogorvosi rendelő) 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
     Írásos árajánlatok csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a portálon lévő 
ajánlatok érkeztek a munkákra vonatkozóan. Ezeket nagyon nagy körültekintéssel 
áttekintette a hivatal. Nagyon meg kellett vizsgálni, mert nem ugyanazt a tartalmat fedi le 
mindegyik ajánlat. A vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy a Patina Bt. Ajánlata 
a legkomplexebbek, s az eredeti költségvetéshez is ők állnak a legközelebb.  A másik 2 ajánlat 
jelentősen meghaladná a tervezett összeget. Amennyiben a képviselőtestület elfogadja az 
ajánlatot, elméletileg néhány hét alatt megtörténhet a felújítás. A zavartalan működést meg 
kell majd szervezni.  
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátja a javaslatát, mely szerint a Bugyi Központi orvosi rendelő 
hőszigetelési munkáira és belső szakipari munkáira a Patina BT (2373 Dabas Kölcsey u. 6/a.) 
ajánlatát fogadja el bruttó 5.597.801.—Ft áron. Adjon felhatalmazást a polgármester részére 
a szerződés megkötésére. 
 
                                                 104/2014.(VII. 25.) Kt. sz. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Sport u 
3. alatti orvosi rendelő felújítására a Patina BT (székhely:2373 
Dabas Kölcsey u. 6/a.) ajánlattevő ajánlatát –mint 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás- nyertes 
ajánlatnak nyilvánítja.                                                    

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Patina BT 2373 Dabas 
Kölcsey u. 6/a. szám alatti ajánlattevővel az ajánlatban 
foglalt feltételekkel 4.407.717.-- Ft+Áfa azaz nettó 
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négymillió négyszázhétezer hétszáztizenhét forint + Áfa 
ajánlati árral a szerződést megkösse.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő:  1./ pontra azonnal 
                  2./ pontra 15 nap 

 

4. Helyi választási bizottság megválasztása 
       Előadó: Szatmári Attila jegyző 
       Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
Mivel a  napirendi ponttal kapcsolatban  hozzászólás, vélemény nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2014./07.24. Kt.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 2013. évi XXXVI. tv. 23.§. 
alapján a Helyi Választási Bizottság tagjának: 
Pamuk Katalin Bugyi Bajcsy-Zs.u. 6. 
Csiki Péterné Bugyi Ady Endre u. 39. 
Ifj. Hernádi Lajos Bugyi Nefelejcs u. 2. szám alatti 
lakosokat, 
póttagjának: 
Németh Mihályné Bugyi Új u. 10.  
Szatmáriné Drahos Edit Bugyi Szabó Dezső u. sz. 
alatti lakosokat                                                                   

megválasztja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 

 

5. Morrow Medical orvosi ügyelet válasza a panaszbejelentésre 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

       Írásos válaszlevél csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
Szabó Gábor képviselő: nem tudja a választ elfogadni, megítélése szerint a levélben szereplő 
csúsztatás nem a bejelentésben, hanem a  Morrow Medical részéről van.  
 
Rácz Zsolt települési képviselő: Nem ismeri az esetet. Véleménye, hogy a cég csak a saját 
érveit sorakoztatta fel,  gyakorlatilag nem is érdekelte  a beadvány  valódisága. Szeretné 
kérni, hogy – amennyiben a Szociális Bizottságnak van rá lehetősége, hívják meg az 
érintetteket.  Mindenképpen a tényszerűségre kell törekedni. A Képviselőtestületnek 
mindenképpen szükséges, hogy megtudják a tényeket, hiszen ez nagyban befolyásolhatja a 
későbbi döntésében, nevezetesen, hogy köt-e szerződést a céggel, vagy sem. A valódi helyzet 
megismerése elengedhetetlenül fontos. Lényeges, hogy a szolgáltatással kapcsolatban ne 
legyenek hibák. Igen komoly anyagi ráfordítást igényel az Önkormányzattól a központi 



 8 

ügyelet fenntartása, tehát ennek ellenében joggal elvárható, hogy minden tekintetben 
kifogástalan legyen annak működése. Mindenképpen javasolja a helyzet tisztázását. 
 
Szabó Gábor képviselő: Nem szeretnék a szembesítést, hiszen annak, akivel ez megtörtént 
vendég volt, elég baj az számára, hogy az álla felrepedt, s lehet, hogy megmarad neki a heg. 
Kérdés pl., hogy  a betegfelvételi lap miért nincs aláírva. Ettől függetlenül ezt a választ 
továbbra sem tudja elfogadni. 
 

Bálintné Balogh Mária képviselő, a Szociális Bizottság elnöke: A bizottságnak nincs olyan 
jogosultsága, hogy kivizsgálja ezt az esetet. Az ügyelettel kapcsolatos bejelentést azonban 
fontosnak tartaná kivizsgálni. 
 
Somogyi Béla polgármester: Egyetért a Rácz Zsolt képviselő úr által tett javaslattal, 
nevezetesen, hogy kerüljön tisztázásra az eset.  
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Az előírások szerint az ügyelet nem varrhatja össze a 
sebet, csak beutalhatja az illetékes sebészetre.  Még abban az esetben sem varrhat, ha 
történetesen éppen sebész orvos van ügyeletben. Ebből a szempontból érthető az ügyelet 
viselkedése.  
 
Somogyi Béla polgármester: Véleménye szerint a válaszlevélből nem derül ki, hogy a Morrow 
Medical a beteget meghallgatta-e, ezt is jó lenne megtudni nagyon sok más információval 
együtt.  
 
Józsa László képviselő:  Az számára nem probléma, hogy a betegfelvételi lap nincs aláírva, 
hiszen ez feltételezhetően az elektronikus rendszerből került kinyomtatásra, vagy pl. a beteg 
nem várta meg, s így nem volt lehetősége aláíratni az ügyeletes orvosnak.  Abban az esetben, 
ha sérelmezte a beteg az ellátást, abban az esetben betegjogi képviselőhöz is fordulhatott 
volna.   Mindemellett el kell azt is mondani, hogy nagyon sok jó vélemény is érkezett az 
ügyelet munkájára, tehát elfogulatlanul nagyon nehéz ezt megítélni. 
 
Somogyi Béla polgármester:  Egyetért azzal, hogy  a jogszabályban foglaltakat be kell tartani.  
Szeretné azonban megtudni a Morrow Medicaltól, hogy a panaszos beteget miért nem 
hallgatta meg, vagy pl. a gyógyszeres szekrény kulcsa valójában hol volt, miért kellett 
keresni, a betegfelvételi lap miért nem került aláírásra, vagy azt nem is kell a betegnek 
aláírni, miért nem került a beteg a megfelelő ellátó helyre. Tájékoztatja a testületet arról, 
hogy a felügyeleti szerve a központi ügyeletnek az ÁNTSZ, aki meg tudná állapítani a szakmai 
etikai vétséget abban az esetben, ha valójában volt ilyen. 
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Véleménye szerint az orvosi ügyelet is személyfüggő. Nem 
mindegy az, hogy melyik orvos látja el az ügyeleti feladatot. Vannak betegek, akik az 
ügyelettel kapcsolatban nagyon pozitív véleményeket fogalmaznak meg. Az viszont tény, 
hogy a kedvező tapasztalatokat nem osztják meg senkivel, az természetes állapot.  
 
Somogyi Béla polgármester: Egyetért a véleménnyel, vagyis azzal, hogy a feladatellátása 
személyfüggő. Az önkormányzatnak viszont jó lenne ismerni nemcsak a negatív 
tapasztalatokat, hanem a kedvező, elégedett, pozitív véleményeket is.   
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Mivel a  napirendi ponttal kapcsolatban  hozzászólás, vélemény nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely értelmében  levélben 
kérjen a Morrow Medicaltól választ arra, hogy  a panaszos beteget miért nem hallgatta meg, 
vagy pl. a gyógyszeres szekrény kulcsa valójában hol volt, miért kellett keresni, a 
betegfelvételi lap miért nem került aláírásra, vagy azt nem is kell a betegnek aláírni, miért 
nem került a beteg a megfelelő ellátó helyre? A határozati javaslatot a Képviselőtestület 8 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

106/2014./07.24. Kt.sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  felhatalmazza a polgármester 
urat arra, hogy a központi ügyeletre érkezett 
panaszbejelentés, illetve az arra kapott válasz 
alapján  további kérdéseket intézzen az ügyeletet 
működtető Morrow Medical felé.  Ennek 
megfelelően  kérjen  választ arra, hogy   
-a panaszos beteget miért nem hallgatta meg, 
vagy pl. 
- a gyógyszeres szekrény kulcsa valójában hol volt, 
miért kellett keresni, 
- a betegfelvételi lap miért nem került aláírásra, 
vagy azt nem is kell a betegnek aláírni, 
- miért nem került a beteg a megfelelő ellátó 
helyre? 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő:  30 nap 
 
 

6. Pest Megye Környezetvédelméért díj 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

       Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 

A Pest Megyei Önkormányzat pályázati felhívása csatolva a képviselőtestületi ülés 
jegyzőkönyvéhez  
 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy a pályázati felhívást 
a Kulturális és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta, s az OBO Bettermann Hungary Kft-t 
javasolja a Pest Megyei Környezetvédelméért Díjra.   
 
A javaslattal kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, így Somogyi Béla polgármester 
javasolja a Képviselőtestületnek, hogy  a „Pest Megye Környezetvédelméért Díj”-ra az OBO 
Bettermann Hungary Kft javasolja.  A javaslatot a Képviselőtestület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
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107/2014./07.24. Kt.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Pest Megyei Önkormányzat 
által meghirdetett „Pest Megye 
Környezetvédelméért Díj”-ra felterjeszti az OBO 
Bettermann Hungary Kft-t. 
 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

7. Szent István napi programok 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

       Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Somogyi Béla polgármester: Az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tervezik a 
programsorozatot megvalósítani, amihez elkészült a költségvetés 1.573.500.- forinttal.  
 
Mivel a  napirendi ponttal kapcsolatban  hozzászólás, vélemény nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

108/2014./07.24. Kt.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 2014. évi Szent István napi 
programtervet megismerte, az 1.573.500.- 
forintról szóló költségvetést jóváhagyja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 20. 

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

K.m.f. 
 

        
   Somogyi Béla       Szatmári Attila 
   polgármester          jegyző 


