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

2012. július 19-i rendkívüli ülésén 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 

 

Jelen vannak: Somogyi Béla polgármester  

   

Nagy András Gábor - alpolgármester,  

Bak Károlyné, Bálintné Balogh Mária, Csizmadi László, Rácz Zsolt, Szatmáriné 

dr. Drahos Ildikó - képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak:   Szatmári Attila – jegyző 

Török Anita – pénzügy vezető 

Németh Mihályné – intézményvezető 

Bálint Dezsőné - óvodavezető 

 

NAPIREND ELŐTT 
 

Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 

Képviselőket, ezt követen a polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 

tagjából jelen van 8 fő, Józsa László képviselő jelezte távolmaradását.  

Ezután szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendjét a meghívó tartalma szerint és 

megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta azt. 

 

 

1. Közbeszerzési Szabályzat és Terv módosítása  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 

2. Vízbázisvédelemmel kapcsolatos  közbeszerzési eljáráshoz ajánlati felhívás 

jóváhagyása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 

3. Vízbázisvédelemmel kapcsolatos  közbeszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottsági tagok 

megválasztása  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Közbeszerzési Szabályzat és Terv módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy a gyorsabb, hatékonyabb 

munkavégzés érdekében a Szabályzatunkból a 4.3.2 pontot törölni szükséges. Indokolt 

különösen a nyári időszak miatt, amikor a döntéshozatalhoz a megfelelő létszámot nehezebb 

biztosítani.  

A Tervet azért szükséges módosítani, mert az a pályázat, amelyre a közbeszerzés irányult, 

nem szerepelt benne.  

 

Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a módosított határozati 

javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen és 1 tartózkodási szavazattal elfogadta a testület.  

 

 

109/2012. (VII. 19.) sz. kt. határozat 
 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2012. április 12-én elfogadott 

Közbeszerzési Szabályzatának 4.3.2. pontját, mely 

szerint „az ajánlattételi felhívást a közbeszerzési 

bíráló bizottság megtárgyalja és véleményezi” 

hatályon kívül helyezi.  
2) A Képviselő-testület a 2012 évi közbeszerzési terv – 

e határozat mellékeltében foglalt - módosítását 

jóváhagyja. 

 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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Közbeszerzés várható 
időpontja (hónap) 

Alkalmazott eljárás Közbeszerz
és 

megnevezés
e 

Tárgya 

Hirdetmén
y 

feladásána
k ideje 

Teljesítés 
ideje 

Közbeszerzés 
előzetes 

becsült értéke 
(Nettó Ft.) 

Értékhatár 
szerint 

Eljárástípus Egyéb 
eljárástípus 

Közbeszerzés 
fedezetéül szolgáló 

pénzeszközök forrása 

Végrehajtás 
felelőse 

Sor kerül-e vagy sor 
került-e adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 
közzététele 

Bugyi 
Nagyközsé
g 
kútvizeinek 
kezelése az 
ivóvízminő
ség-javítás 
érdekében 

Építési 
beruházás 

Március 2013. 
február 

307.510.000 Nemzeti Nyílt Tárgyalás 
nélküli  

- KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0036  
- EU Önerő alap 

Külső 
lebonyolító 

Nem 

Központi 
orvosi 
ügyeleti 
feladat 
ellátása 

Szolgáltatás augusztus 2014. 
július 31 

45.600.000 Nemzeti Egyszerű 
eljárás 

Tárgyalásos   - Költségvetés  
 - OEP finanszírozás 
  

Külső 
lebonyolító 

Nem   

„Bugyi-
Alsónémed
i-Kakucs-
Örkény 
üzemelő 
sérülékeny 
vízbázisok 
diagnoszti
kai 
vizsgálata 

Építési 
beruházás 

2012 
július 

2014- 
április 

85.728.000 Nemzeti egyszerű hirdetmény 
közzététele 
nélkül 
induló 
tárgyalásos 
eljárást 

 -  PÁLYÁZATI 
FORRÁS 

 KEOP-2.2.3/A/09-11-
2011-0006 

Külső 
lebonyolító 

Nem 
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2. Vízbázisvédelemmel kapcsolatos  közbeszerzési eljáráshoz  
ajánlati felhívás jóváhagyása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  

 
 
Somogyi Béla polgármester: Gondos előkészítés után elkészült a Vízbázis védelemmel 

kapcsolatos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, melyet döntés előtt a szakértők 

megvizsgáltak. A cég véleménye szerint a felhívás úgy szakmailag, mint jogilag is 

támogatható. 

 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a módosított határozati 

javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen és 1 tartózkodási szavazattal elfogadta a testület.  

 

110/2012. (VI. 19.) Kt. határozat 

 

1)  Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bugyi-
Alsónémedi-Kakucs-Örkény üzemelő sérülékeny vízbázisok 
diagnosztikai vizsgálata” építési –KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-

0006” számú pályázat - beruházás megvalósítására hirdetmény 
közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárást indít el.  

 

2)  Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a  

„Bugyi-Alsónémedi-Kakucs-Örkény üzemelő sérülékeny 
vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” című projekt ajánlati 

felhívását, ajánlati dokumentációját megismerte és az abban 

foglaltakat jóváhagyja. 

 

 

Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a közbeszerzéssel 

összefüggő okiratok aláírására. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

3. Vízbázisvédelemmel kapcsolatos  közbeszerzési eljáráshoz Bíráló 
Bizottsági tagok megválasztása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  
 

Somogyi Béla polgármester: Azért indokolt az előírt szakértelemmel bíráló bizottsági tagok 

kiválasztása, hogy a következő testületi ülésre a pályázatról döntessenek. 
 

Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a módosított határozati 

javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen és 1 tartózkodási szavazattal elfogadta a testület.  
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111/2012. (VII.19.) sz. k.t. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a „Bugyi-Alsónémedi-Kakucs-Örkény üzemelő 
sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” építési – 

KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0006 számú pályázat - beruházás 

megvalósítására a 110/2012. (VII.19.) sz. KT határozat 

szerint elindított hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljáráshoz a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
tagjainak választja: 

 

(lebonyolító által delegált). közbeszerzés tárgya szerinti 

szakértelem, 

Komán Györgyné pénzügyi szakértelem, 

Dr Rim Zsuzsanna Dorina ügyvéd jogi szakértelem 

Mészáros Ernő – műszaki ügyintéző -műszaki szakértelem 

 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Határidő: 60 nap 

 
 

További napirend nincs, több hozzászólás nem érkezett, Somogyi Béla polgármester 

megköszönte a rendkívüli ülésen történő megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 
Kmf. 

 
Somogyi Béla                                                             Szatmári Attila 

                          polgármester                                               jegyző  


