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

2018. november 30-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, Szatmáriné 
dr. Drahos Ildikó, Szabó Gábor László - képviselők 

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szatmári Attila – jegyző 
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 

              
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott 
tagjából 8 fő jelen van. 
Ezt követően a polgármester úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója a 
napirendekhez, kéri-e valaki új napirend tárgyalását. Új napirend felvételét senki nem kérte, 
így a Polgármester úr szavazásra bocsátja a meghívóban meghirdetett napirendeket és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az 
alábbiak szerint: 

 
 
 

1. Döntéshozatal „Vállalkozási szerződés a Bugyi Nagyközség belterületi útjai 
burkolatainak megerősítése és kiszélesítése” közbeszerzési eljárásban 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

2.  2018 évi költségvetés módosítása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
3. Megbízás kivitelezések Műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére   

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

4. Művelődési Ház igazgatói pályázat értékelő bizottságának megalakítása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
5. Ajánlatok ismertetése gyermekorvosi épület felújítására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
  

6. Bugyelláris Egyesület részére támogatás átadása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Döntéshozatal „Vállalkozási szerződés a Bugyi Nagyközség  
belterületi útjai burkolatainak megerősítése  

és kiszélesítése” közbeszerzési eljárásban 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A közbeszerzési eljárásban az Ady Endre és az Erzsébet királyné 
utcákat érintően kell dönteni. A verseny nyílt eljárásban történt, amelyben a pályázati 
összeghez képest drágább ajánlatok érkeztek be. Szeretett volna költségcsökkentést kérni, 
de nincs rá lehetőség. Két egymáshoz közeli ajánlat érkezett, melyben egyiknél az anyag az 
olcsóbb, a másiknál a munkadíj.  
Javasolja, hogy az összességében olcsóbb ajánlatot szavazzák nyertesnek. 
 
Józsa László képviselő: Mikorra kell a munkát elvégezni? 
 
Somogyi Béla polgármester: Ez természetesen az időjáráson is múlik.  
 
dr. Szatmári Attila jegyző: A munkát megkezdeni a területátadástól számított 60 nap múlva 
lehet megkezdeni, de az aszfaltozást március 15-e előtt nem lehet megkezdeni. A Hidrograd 
Kft.-ről annyit tudni, hogy Alsónémedi Önkormányzata velük végezteti az aszfaltozást, 
referenciával tudnak szolgálni a Dunaharaszti székhelyű cégről.  
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a közbeszerzési 
eljárásról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
Somogyi Béla polgármester – igen 
Nagy András Gábor alpolgármester – igen 
Bálintné Balogh Mária képviselő – igen 
Csizmadi László képviselő – igen 
Józsa László képviselő – igen 
Molnár Tibor képviselő – igen 
Szabó Gábor László képviselő – igen 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - igen 

 
240/2018. (11. 30.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a „Vállalkozási szerződés a „Bugyi Nagyközség belterületi 

útjai burkolatainak megerősítése és kiszélesítése” tárgyú 

építési beruházás megvalósítása tárgyában” című 
közbeszerzési eljárásában 
1. az eljárást eredményesnek nyilvánítja, 
2. Hidrográd Víz és Közműépítő Kft. (2330 Dunaharaszti 

Akácfa Utca 2/a.) ajánlattevő ajánlatát nyertes 
ajánlatnak nyilvánítja 
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3. Felkéri Somogyi Béla Polgármestert, hogy a Hidrográd 
Víz és Közműépítő Kft. ajánlattevővel az ajánlatban 
foglalt feltételekkel és nettó 57.006.020,- Ft +Áfa 
ajánlati árral a vállalkozási szerződést a Kbt. előírásai 
szerint megkösse. 
 

Határidő: 5 nap 
  Felelős: Somogyi Béla polgármester 
     Török Anita pénzügyi vezető 
 
 

2. 2018 évi költségvetés módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Technikai módosításról van szó, miután az előző soros ülésen 
szó volt arról, hogy a településen élő 70 év felettiek részére nem 6.000.- Ft összegű utalványt 
ajándékoznak, mint az a rendeletben be volt tervezve, hanem 7.000.- Ft összegűt.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-módosításról 
szóló tervezetet, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadott: 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 13/2018. (XI. 30.) sz. 
rendeletét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018. (II.12.) sz. rendelet módosításáról 

 
 

3. Megbízás kivitelezések Műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Műszaki ellenőri feladatok elvégzésére kértek árajánlatot Fabók 
Ferenctől, aki minden alkalommal precízen és becsületesen elvégezte ez ellenőri munkát. Az 
általa adott ár illeszkedik a gyakorlathoz.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja az Uranus 2002 Kft. 
megbízásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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241/2018. (11. 30.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú projekt 
keretében megvalósítandó Bugyi 01279/1,2 hrsz-ú út 
felújítása beruházás műszaki ellenőrzésével az Uranus 2002 
Mérnök Iroda Kft-t (2370 Dabas Tölgyfa u 10., asz: 
12960956-2-13) bízza meg a 1.500.000,-Ft+Áfa megbízási 
díjjal.  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Uranus 2002 Mérnök 
Iroda Kft-vel (2370 Dabas Tölgyfa u 10., asz: 12960956-2-13) 
megbízási szerződést kösse meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 

Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja a belterületi utak felújításának 
ellenőrzésére szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
242/2018. (11. 30.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak 

szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása PM_ONKORMUT_2018 

kódszámú projekt keretében megvalósítandó Bugyi 
Nagyközség belterületi útjai burkolatainak megerősítése és 
kiszélesítése az Ady Endre és az Erzsébet királyné utcában 

beruházás műszaki ellenőrzésével az Uranus 2002 Mérnök 
Iroda Kft-t ( 2370 Dabas Tölgyfa u 10., asz: 12960956-2-13) 
bízza meg a 900.000,-Ft+Áfa megbízási díjjal.  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Uranus 2002 Mérnök 
Iroda Kft-vel (2370 Dabas Tölgyfa u 10., asz: 12960956-2-13) 
megbízási szerződést kösse meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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4. Művelődési Ház igazgatói pályázat értékelő bizottságának megalakítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
dr. Szatmári Attila jegyző: Kormányrendelet alapján az igazgatói pályázat elbírálásához 
szakértői bizottságot kell létrehozni, melyben két tag szakértő a többi tag a Testületből 
szükséges megbízni. Nincs meghatározva mennyi tagból kell állni a szakrétői bizottságnak, de 
három taggal javasolja feltölteni, akiknek van affinitása a szakterülethez. A bizottsági ülés 
időpontja december 06-án lesz 9:30-kor.  
 
Somogyi Béla polgármester: Javasolja Józsa Lászlót, Szabó Gábor Lászlót és Bálintné Balogh 
Mária képviselőket megválasztani.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság tagjairól szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

243/2018. (11. 30.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Bessenyei György Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására 
beérkezett pályázatok értékelésére, véleményezésére 

• Csóka Eszter közművelődési szakértő 

• dr Bartos Éva könyvtári szakértő 

•  Bálintné Balogh Mária Képviselő-testület által 
delegált tag 

• Józsa László Képviselő-testület által delegált tag 

• Szabó Gábor László Képviselő-testület által 
delegált tag 

    
       Felelős: Somogyi Béla - polgármester  

Határidő: azonnal 
 
 

5. Ajánlatok ismertetése gyermekorvosi épület felújítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Beérkeztek az ajánlatok az orvosi rendelő felújítására, amelyek 
közül a legolcsóbbat javasolja elfogadni. 

 
 

Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság tagjairól szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
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244/2018. (11. 30.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú Gyermekorvosi 
épület (Puskás Tivadar u 6.) 5/31 hrsz külső felújítására, 
akadálymentesítésére kivitelezési munkáinak 
elvégzésére H Conzept Kft.-vel (2000 Szentendre, 
Táncsics utca 10., adószám: 11993496-2-13) ajánlatát  
 

nyertes ajánlatnak nyilvánítja, 
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel H Conzept Kft.-vel (2000 Szentendre, 
Táncsics utca 10., adószám: 11993496-2-13) 10.849.843,-
Ft+áfa ajánlati árral és legkésőbb 2019.  április 30-i 
befejezési határidővel a vállalkozási szerződést kösse 
meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 

6. Bugyelláris Egyesület részére támogatás átadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A tervezők megtervezték a Bugyelláris Egyesület részére a 
szaletlit, de eddig azért nem lehetett engedélyeztetni, mert nem volt az Önkormányzat 
tulajdonába a telek, ahová szeretnék megépíteni. A két ingatlant most már lehet egyesíteni, 
így már az engedélyt is megkapták a kivitelezésre. A tervezői munka 300 ezer forint volt, 
amelyet az Egyesület rendelt meg, így a 2018 évi támogatás összegét ekkor összeggel pótolni 
kell.  
 
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság tagjairól szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
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245/2018. (11. 30.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bugyelláris Egyesület részére a pályázathoz szükséges 
engedélyezési terv elkészítésének tervezési díját   
300 000,- Ft (azaz háromszázezer forint) támogatást 
biztosít a 2018. évi költségvetés terhére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a 
támogatási szerződés aláírására és a támogatás 
átutalására.  
 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester,  
                Török Anita pénzügyi vezető               
Határidő: azonnal 

 
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 


