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

2013. április 30-i rendkívüli ülésén 
 

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

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – jegyző 
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
Török Anita – pénzügyi vezető 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 megválasztott tagjából 9 fő 
jelen van.  
 
A polgármester úr az SZMSZ 18.§. (5) bekezdése alapján telefonon hívta össze a Képviselő-
testület ülését.  A halaszthatatlan ügy, az, hogy Bugyi Nagyközség Önkormányzata részére a 
Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tornacsarnokának felújítása valamint 
az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése közbeszerzési eljárásban a mai napon 
a tárgyalás megtörtént, a végleges ajánlati árak megszülettek és a döntés minél előbb 
megtörténjen a kivitelezés mielőbbi megkezdése végett..  Az anyag a portálra felkerült, 
melyhez a képviselők kérdést intézhettek.   
 
A Képviselők részéről kiegészítés nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja a meghirdetett napirendi pontot és megállapítja, hogy a Testület egyhangúlag 9 
igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadta: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzata részére a Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola tornacsarnokának felújítása valamint az iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra fejlesztése. 

 
 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzata részére a Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola tornacsarnokának felújítása valamint az iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra fejlesztése. 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

A Polgármester rövid tájékoztatást adott az eljárásról: 
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A Képviselő-testület 2013. április 29-én (hétfőn) döntött arról, hogy a hiánypótlási felhívási 
határidő lejártát követően az alábbi ajánlattevők ajánlatát nyilvánította szerződés 
teljesítésére alkalmasnak: 

� GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 
� Prím Építő Kft. 
� Patina Bt. 

A Munkabíró Kft a hiánypótlásnak nem tett eleget, ezért az ő ajánlata érvénytelenné lett 
nyilvánítva. 
 
A fenti vállalkozók közül a Gomép Kft és a Patina Bt a tárgyalás során az  ajánlati áron nem 
változtatott. A Prim Építő Kft a beadott ajánlati árhoz képest a tárgyaláson nettó 
58.524.616,- Ft-ra csökkentette ajánlati árát.  
 
A  közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó 55.625.437,- Ft 
 
A közbeszerzési ajánlati felhívásban a legalacsonyabb ár volt az egyetlen bírálati szempont, 
ezért javasolja, hogy a Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát, és nyilvánítsa a 
közbeszerzési eljárást eredményesnek. . 

 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr név szerinti szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:  
 
Nagy András Gábor – igen 
Bak Károlyné - igen 
 Bálintné Balogh Mária - igen 
Csizmadi László - igen 
Józsa László - igen 
Rácz Zsolt - igen 
Szabó Gábor László - igen 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - igen 

 
 

85/2013. (04.30.) KT.sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 
bírálóbizottság javaslata alapján Vállalkozási szerződés Bugyi 
Nagyközség Önkormányzata részére a Kazinczy Ferenc Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola tornacsarnokának felújítása 
valamint az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése 
elnevezésű  

közbeszerzési eljárást 
 

eredményesnek nyilvánítja. 
 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Bíráló Bizottság a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek javasolja a 
GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.-T, melyet a polgármester úr javasolja elfogadásra.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr név szerinti szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:  
 
Nagy András Gábor – igen 
Bak Károlyné - igen 
 Bálintné Balogh Mária - igen 
Csizmadi László - igen 
Józsa László - igen 
Rácz Zsolt - igen 
Szabó Gábor László - igen 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - igen 

 
 

86/2013. (04.30.) KT.sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a „Vállalkozási szerződés Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata részére a Kazinczy Ferenc Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola tornacsarnokának felújítása 
valamint az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra 
fejlesztése elnevezésű közbeszerzési eljárásban  a GOMÉP 
Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse, Dózsa György 
út 219.) szám alatti ajánlattevő Nettó: 53.877.127,- Ft+Áfa, 
azaz BRUTTÓ: 68.423.951,-FT  összegű  ajánlatát, mint a   

 
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot 

 
tevőnek nyilvánította. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A közbeszerzési eljárásban az egyetlen szempont a legalacsonyabb ajánlati ár volt,a Bíráló 
Bizottság javaslatát – melyet a polgármester úr is elfogadásra javasol  - a Patina Bt 
51.934.124,- Ft+Áfa ajánlatát elfogadásra és szerződéskötésre  javasolja. 
  
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr név szerinti szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:  
 
Nagy András Gábor – igen 
Bak Károlyné - igen 
 Bálintné Balogh Mária - igen 
Csizmadi László - igen 
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Józsa László - igen 
Rácz Zsolt - igen 
Szabó Gábor László - igen 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - igen 

 
 

87/2013. (04.30.) KT.sz. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 
bírálóbizottság javaslata alapján „ Vállalkozási szerződés 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata részére a Kazinczy 
Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
tornacsarnokának felújítása valamint az iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra fejlesztése elnevezésű közbeszerzési 
eljárásban a 
 
Patina Bt. (2373 Dabas, Kölcsey u. 6/a.) szám alatti 
ajánlattevő ajánlatát –mint legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás- nyertes ajánlatnak nyilvánítja. 

                                                   

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy a Patina 
Bt. (2373 Dabas, Kölcsey u. 6/a.). szám alatti ajánlattevővel 
az ajánlatban foglalt feltételekkel és 51.934.124,- Ft+Áfa 
azaz nettó Ötvenegymillió-kilencszázharmincnégyezer-
százhuszonnégy forint + Áfa ajánlati árral a szerződést 
megkösse.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
 

kmf. 
 

 
Több napirendi pont nem volt, további hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr 
megköszönte a soros ülésen a megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

 
Somogyi Béla         Szatmári Attila 
 polgármester      jegyző 


