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

2018. szeptember 04-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 - képviselők 

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szatmári Attila – jegyző 
Török Anita – pénzügyi vezető  

              
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott 
tagjából 7 fő jelen van. Rácz Zsolt és Szatmáriné dr. Drahos Ildikó jelezte távolmaradását. 
Ezt követően a polgármester úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója a 
napirendekhez, kéri-e valaki új napirend tárgyalását.  
Új napirend tárgyalását senki nem kérte, majd a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
kiegészített napirendi pontokkal és a meghívóban meghirdetett napirendek elfogadást és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az 
alábbiak szerint: 
 

 
1. Felhatalmazás szennyvíztelep kiviteli szerződés aláírására  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

2. Döntés az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében” c. PM BOLCSODEFEJLESZTES 2018 
kódú pályázat benyújtásához  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

3. Bugyi 1084 hrsz. terület murvázási munkái 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 

Napirend tárgyalása 
 

1. Felhatalmazás szennyvíztelep kiviteli szerződés aláírására  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy lezajlott a közbeszerzési eljárás, ahol az 
Önkormányzat a megrendelő. A munkát konzorciumban fogják végezni a Nemzeti Fejlesztési 
Programirodával. Az Önkormányzat már aláírta a szerződést, a Programirodától is alá fogják 
írni. A szerződésnek van két gyenge pontja, egyik, az szerepel benne, hogy 94%-ban 
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finanszírozott a beruházás, miközben 100 %-os támogatottságot kaptak rá. A Programiroda 
fog gondoskodni arról, hogy az Önkormányzatnak ne kelljen önerőt biztosítani hozzá. 
Csömör települést is megkérdezte a szerződés tartalmáról, náluk is az említett helyzet áll 
fent. Tény, hogy a tisztítót akkor is meg kell építeni, ha önerőt kell biztosítani hozzá. Másik 
probléma, hogy majdnem elveszítették a lehetőséget, hogy megépüljön a szennyvíztisztító, 
mivel kikerültek a rendeletből, ami a szennyvíztelep építését és a kormányhatározatból, ami 
a pénzt biztosította a megvalósításhoz. Múlt héten a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
megbízott egy szakértőt azzal, hogy támassza alá az anyagi forrás szükségességét. A valós 
műszaki tartalom 827 és 927 millió forint közötti műszaki tartalommal számolt az éves 
fejlesztési keretben, majd egy 300 milliós összeggel jelent meg, amiből kikerült a telep és úgy 
nézett ki, hogy csak csatornát akarnak építeni a településen. Ezt követően kikerült a 
település a kormányrendeletből, amit megfellebbezett az Önkormányzat, majd 
csatornahálózat építésével újra vissza fog kerülni. Az éves fejlesztési keretet fel kell emelni és 
több pénzt kell beletenni a programba. A munkákat jelenleg 1.300 millió forint körül lehet 
elvégezni, amihez már Bugyin kihelyezték a projekt táblát és két hét múlva lesz a nyitó 
ünnepség. A végső műszaki tartalmat a kivitelező állítja össze. 
 
Molnár Tibor képviselő: A műszaki tartalom összeállításába mennyi beleszólása van az 
Önkormányzatnak? 
 
Somogyi Béla polgármester: Biztos meghallgatják a véleményeket. Az Önkormányzatnak a 
tisztítóra kész SBR rendszeres terve van, ami energiatakarékos rendszerrel működik. Az 
üzemeltetőnek is az az érdeke, mint a tulajdonosnak, hatékonyan működtetni. A kivitelező 
átfolyós rendszerűt szeretne, ami szintén jó, csak sokkal több energiát fogyaszt, mint a 
másik.  
 
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy lesz-e hozzá plusz szikkasztó terület is?  
 
Somogyi Béla polgármester: Nem lesz, a pályázat azt nem finanszíroz szikkasztóterületet. 
Van az Önkormányzatnak a szennyvíztisztítóval szemben területe, ahol meg tudják oldani a 
szikkasztást. Az út alatt kevés költségből át tudják vezetni a csöveket, csak a papírok 
beszerzése hosszú idő és költséges.  
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja az épület 
bontásáról szóló olcsóbb határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

185/2018. (09. 04.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert a 
„Bugyi község és környéke településen 
megvalósítandó szennyvíztisztító telep és 
csatornahálózat fejlesztésének FIDIC SÁRGA Könyv 
szerinti tervezése és kivitelezése” vállalkozási 
szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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2. Döntés az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” c. PM 

BOLCSODEFEJLESZTES 2018 kódú pályázat benyújtásához 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Folyik a bölcsőde pályázat előkészítő munkája. Nehéz 
összeállítani a költségvetését, mivel nincs hozzá számadat. Három kivitelezőtől kell ajánlatot 
kérni sószobára, konyhára, kerítés- és kertépítésre, eszköz- és bútorbeszerzésre. A 
támogatható ár 8 millió Ft/fő. A két évvel ezelőtti költségbecslés bruttó 276 millió forint volt, 
de akkor a kerítés, a sószoba és az udvar prakosítása nem szerepelt benne. Az is felmerült, 
hogy nem lenne-e elég a melegítő konyha, amennyiben szeptember 10-ig nem kerül bele a 
felhívásba, akkor anélkül adják be a pályázatot.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat benyújtásáról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

186/2018. (09.04.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul bölcsőde építésével kapcsolatos pályázat 
benyújtásához. A pályázat az „Önkormányzati tulajdonú 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében” c. 
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódú” pályázati kiírására 
készül el. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
  Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő: 2018. szeptember 10. 

 
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja a bölcsőde költségbecsléséről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

  

187/2018. (09.04.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei 
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest 
megyében” c. PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódú” pályázati 
kiírására. 
A pályázatot a Bugyi belterület 1280 hrsz-ú  (Széchenyi tér 13. 
című) ingatlan vonatkozásában nyújtja be. 
 
A pályázat összes költsége: bruttó 453.125.738.Ft. 
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A pályázat megvalósításához szükséges bruttó 135.937.722 Ft. 
összegű saját forrást az Önkormányzat a mindenkori 
költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
a pályázat benyújtásával kapcsolatos dokumentumok 
aláírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
  Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

3. Bugyi 1084 hrsz. terület murvázási munkái 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Tegnap tárgyalt Vágner Zoltánnal, aki elbontotta a Fazekas 
házat és elmondta, hogy a terület murvával való feltöltését 300.000.- Ft + ÁFA áron elvégzi. 
Az előző ülésen döntöttek a ház bontásáról, de akkor is elmondta, hogy a földmunkát és a 
murvázást nem tartalmazza a bontási ár.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a murvával való 
feltöltésről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

188/2018. (09.04.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a tulajdonát képező 1084 hrsz-ú területen a 
murvázási munkákat a Virabel Kft.-vel elvégezteti. (2335 
Taksony, Szent Imre u. 8. Adószám: 13873291-2-13)  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Virabel Kft. céggel 
300.000.- Ft + ÁFA vállalási áron a szerződést megkösse. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
  Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő: 2018. szeptember 15. 

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

K.m.f. 
  
 

                Somogyi Béla       dr. Szatmári Attila 
                polgármester              jegyző 


