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

2015. június 08-i rendkívüli ülésén 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:    Somogyi Béla - polgármester 

   Nagy András Gábor - alpolgármester,  

 

Bálintné Balogh Mária, Józsa László, Molnár Tibor, Szabó Gábor László, 

Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak:  Szatmári Attila – jegyző 

Pótiné Safranyik Anikó – megbízott pénzügy vezető 

 

 

NAPIREND ELŐTT 
 
 

Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 

Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott 

tagjából 7 fő jelen van.   

Ezt követően szavazásra bocsátja a napirendi pont elfogadását és megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt: 

 

 

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására c. pályázaton való 

részvétel (Körzeti orvosi rendelő felújítására) 

 

NAPIRNED TÁRGYALÁSA 
 

 

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására c. pályázaton való részvétel 

(Körzeti orvosi rendelő felújítására) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

 

Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy azért volt szükség a rendkívüli ülésre, mert a 

pályázat beadásának június 09-e a határideje és dönteni kell, hogy benyújtsa-e az 

Önkormányzat a Puskás Tivadar utcai orvosi rendelő felújítására a pályázatot, vagy sem? 

A költségvetés 2-3 évvel ezelőtt készült, amikor felmérték, hogy milyen átalakítások 

lennének szükségesek az épületen. Akkor 3.5 – 4 millió forintos költségvetés készült, ezért 

akkor csak a tisztasági festés mellett döntöttek. Az elmúlt napokban a Belügyminisztérium 

pályázatot hirdetett - Egészségügyi alapellátást szolgáló épület fejlesztése, felújítása – 

címmel, mely keretében lehetőség nyílna a Puskás Tivadar u. 6 szám alatti orvosi rendelő 
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felújítására. A támogatás mértékére 50 %-ra várható, amely az adóerő-képesség arányában 

kerül megállapításra. A pályázat a két évvel ezelőttihez képest egy kazáncserével egészült ki.                    

 

Szabó Gábor László képviselő: Azt olvasta, hogy a pályázat utak, járdák építésére is szól. Erre 

nem pályáznak? 

 

Somogyi Béla polgármester: Minden pályázatnál megvizsgálják az összes lehetőséget, de 

több feltételnek sem felel meg ahhoz, hogy arra is benyújtsák, mivel feltétel, hogy a 

belterületi utaknál tömegközlekedési gyűjtő utak és fő közlekedési utak is legyenek.                                                                              

 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 

és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 

 
103/2015. (VI.08.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy részt vesz a 2015. évi Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázaton a tulajdonában lévő 2347 Bugyi Puskás T. u. 6. sz. 

alatt található egészségügyi alapellátást szolgáló épület 

felújításával és energetikai hatékonyságnövelésével. 

A pályázat összköltsége: bruttó 3.927.612 Ft, melynek 50 
%-át vállalja, azaz bruttó 1.963.806 Ft. saját erő biztosítását 

a 2015. évi költségvetés terhére. 

 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Határidő: 2015. június 9. 

 

 

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 


