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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2019. július 09-i rendkívüli ülésén 

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

Nagy András Gábor - alpolgármester,  
Csizmadi László, Józsa László, Molnár Tibor, Rácz Zsolt, Szabó Gábor László, 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 

Török Anita – pénzügyi vezető 
Szivósné Nagy Szilvia – ig. csop.vezető 
 

 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 8 
fő jelen van. Bálintné Balogh Mária jelezte távolmaradását.   
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg. 
A Képviselők részéről nem érkezett felvetés, ezért a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
napirendek elfogadást és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 

 
ZÁRT ÜLÉS 

1. Döntéshozatal a 2019. évi helyi kitüntető díjazottakról 
 

NYÍLT ÜLÉS 
 

2. Vállalkozói park útépítési engedélyéhez előzetes hatásvizsgálat elkészítése  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

3. Ajánlatok ismertetése Bölcsőde építés műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére    
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

4. Közös parkoló építése a Sportcsarnok előtti területen 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
5. Döntéshozatal illegális hulladék felszámolása pályázathoz  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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6. Forgalmi rend megváltoztatása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

7. Magyar Közút területrendezési kérelme  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

8. Önkormányzati rendezvényekhez borvásárlás 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. Döntéshozatal a 2019. évi helyi kitüntető díjazottakról 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülés keretében tárgyalta a 
2019. évi kitüntető díjak adományozásáról szóló napirendet, mellyel kapcsolatban az 
alábbiakról döntöttek. 
 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy 2019-ben Énekes Sándor díjra 
két személyre érkezett javaslat és a bizottság javaslata az, hogy mindkét személynek adják 
oda a díjat.  
Úgy gondolja, hogy mindkét személy megérdemli a díj adományozását, javasolja, hogy 2019-
ben kettő Bugyi Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj”-at adjanak ki. 
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 16/2005. (VI.13.) sz. Bugyi Nagyközség 
Díszpolgára Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről 
szóló rendelet módosítását, mely 2019. évben két Bugyi Nagyközség Ifjúságáért „Énekes 
Sándor Díj” adományozásáról és megállapítja, hogy 5 igen és 3 tartózkodási szavazattal a 
rendeletmódosítást elfogadta a testület.  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 7/2019. (VII.09.) sz. rendeletét a 16/2005. (VI.13.) 
Bugyi Nagyközség Díszpolgára Cím, valamint egyes kitüntető 
díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet 
módosítására. 

 
 

- Bugyi Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj”-ra érkezett jelölés Bálintné 
Balogh Mária személyére. 

 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a Bálinté Balogh Mária jelöléséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 5 igen és 3 tartózkodási minősített többségi 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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150/2019. (07.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2019. évben Bugyi Nagyközség Ifjúságáért 
„Énekes Sándor Díj”-at adományoz Bálintné Balogh 
Mária részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 20. 

 
- Bugyi Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj”-ra érkezett jelölés Gazsó 

Gáborné személyére. 
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta Gazsó Gáborné jelöléséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 5 igen és 3 tartózkodási minősített többségi 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

151/2019. (07.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2019. évben Bugyi Nagyközség Ifjúságáért 
„Énekes Sándor Díj”-at adományoz Gazsó Gáborné 
részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 20. 

 
- Bugyi Nagyközség Kultúrájáért „Osváth László Díj”-ra érkezett jelölés Őszi Fények 

Nyugdíjas Klub részére 
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta az Őszi Fények Nyugdíjas Klub jelöléséről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen minősített többségi szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

152/2019. (07.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2019. évben Bugyi Nagyközség Kultúrájáért 
„Osváth László Díj”-at adományoz az Őszi Fényes 
Nyugdíjas Klub részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 20. 

 
- Bugyi Nagyközség Egészségügyéért „Dr. Abay Frigyes Díj” -ra érkezett jelölés dr. 

Véghné dr. Szűcs Zsuzsanna személyére. 
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A polgármester úr szavazásra bocsátotta a dr. Véghné dr. Szűcs Zsuzsanna jelöléséről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen minősített többségi szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

153/2019. (07.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2019. évben Bugyi Nagyközség 
Egészségügyéért „Dr. Abay Frigyes Díj”-at adományoz dr. 
Véghné dr. Szűcs Zsuzsanna részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 20. 

 
- Bugyi Nagyközség Sportjáért Díj -ra érkezett jelölés Szatmári Lászlóné személyére. 

 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta Szatmári Lászlóné jelöléséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen minősített többségi szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

154/2019. (07.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2019. évben Bugyi Nagyközség Sportjáért Díj-
at adományoz Farkas Lászlóné részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 20. 

 
 

2. Vállalkozói park útépítési engedélyéhez előzetes hatásvizsgálat 
elkészítése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Két cégtől érkezett ajánlat a vállalkozói park útépítési 
munkáihoz szükséges előzetes hatásvizsgálat elkészítésére. Az egyiket a Kavics Union Kft. 
környezetvédelmi mérnökétől kapták, akinek drágább is az ajánlata, meg hosszabb idő alatt 
vállalja az elkészítését. A másik ajánlat egy dunakeszi cégtől érkezett, amelyet lényegesen 
olcsóbban is és rövidebb idő alatt vállal elkészíteni a vállalkozó.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az olcsóbb ajánlatról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
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155/2019. (07.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a 061/1 hrsz-ú önkormányzati út útépítési 
engedélyezési eljáráshoz szükséges előzetes 
hatásvizsgálati szakmai anyag elkészítésére a Filóné 
Viglási Réka (2120 Dunakeszi, Pf. 24., adószám: 
69359125-1-33)    ajánlatát fogadja el.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Filóné Viglási Réka 
(2120 Dunakeszi, Pf. 24., adószám: 69359125-1-33) 
vállalkozóval 450.000.- Ft ajánlati árral a szerződést 
megkösse.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
 

3. Ajánlatok ismertetése Bölcsőde építés műszaki ellenőri  
feladatainak elvégzésére 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Holnap fogják aláírják a kivitelezővel a vállalkozói szerződést, 
ezt követően történhet meg a területátadás. A műszaki ellenőröket meg fogják hívni egy 
megbeszélésre, amelyre már az árajánlatok meg is érkeztek a külön szakágazatokhoz. Velük 
már dolgoztak a Sportcsarnok építésekor, jó szakemberek, az áraik reálisak.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az építési műszaki 
ellenőr ajánlatáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

156/2019. (07.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a 1280 hrsz-ú önkormányzati területen Új 
Bölcsőde építésének építés műszaki ellenőri feladatokra 
az Uranus 2002 Mérnöki Iroda Kft-t (2370 Dabas, Tölgyfa 
u. 11., adószám: 12960956213) bízza meg.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Uranus 2002 
Mérnöki Iroda Kft-t (2370 Dabas, Tölgyfa u. 11., adószám: 
12960956213)   4.600.000,-Ft+áfa ajánlati árral szerződést 
megkösse.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a gépészet műszaki ellenőr ajánlatáról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

157/2019. (07.09.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a 1280 hrsz-ú önkormányzati területen Új 
Bölcsőde építésének épületgépész műszaki ellenőri 
feladatokra   az FMPlaner Kft.-t (Cím: 3561 Felsőzsolca, 
Balassi Bálint utca 3., adószám: 24657417-2-05) bízza 
meg.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az FMPlaner KFt-vel 
(Cím: 3561 Felsőzsolca, Balassi Bálint utca 3., adószám: 
24657417-2-05) 1.600.000,-Ft+áfa ajánlati árral 
szerződést megkösse.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az elektromos munkákra vonatkozó 
műszaki ellenőr ajánlatáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

158/2019. (07.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a 1280 hrsz-ú önkormányzati területen Új 
Bölcsőde építésének elektromos munkák műszaki 
ellenőri feladatokra   a Giraffe E.T.K. Kft.-t (2345 Apaj, 
Kinizsi utca 9., adószám: 12772812213)    bízza meg.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Giraffe E.T.K. Kft.-
vel (2345 Apaj, Kinizsi utca 9., adószám: 12772812213) 
1.600.000.-Ft+áfa ajánlati árral szerződést megkösse.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4. Közös parkoló építése a Sportcsarnoki előtti területen 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Láthatók azok a tervek, amelyek egy korábbi parkoló 
építéséhez készültek. Három verzió közül választották ki a vezérigazgatóval azt az egyet, 
amelyet már korábban a Testület jóváhagyott. Eddig nem érkezett senkitől árajánlat a 
munkára, most a Hidrográd Kft. nyújtott be rá ajánlatot, akinek lenne is kapacitása 
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elkészíteni. A műszaki tartalmon nem változtattak, terveztek be két csapadékvíz szikkasztót a 
parkolóhoz.  
A költségek az ABC tulajdonosa és az Önkormányzat között úgy oszlik meg, hogy 
funkcionálisan választották szét. Az út az ABC céljait szolgálja, a parkoló inkább a 
Sportcsarnokét. Ez alapján a vezérigazgatóval történt tárgyalást követően egyet értettek a 
tervvel és a 60-40 %-os (Coop Szolnok – Önkormányzat) teherviselésről tárgyaltak. 
Egyelőre nem mondta ki a vezető, hogy tartható-e ez az arány, de az 50-50 %-os 
költségvállalással tervezhet az Önkormányzat.  
Azt a kicsi változást kérte, hogy a mozgáskorlátozott parkoló átkerülne a Sportcsarnok 
oldalához. Ennek nincs akadálya, mindkét épület megközelíthető. A parkolókat viacolorral 
rakják le, alatta pedig a jelenleg földes rész is aszfaltot kap, a jelenlegi aszfaltot pedig újra 
aszfaltozzák ott, ahol a minősége fel van töredezve.  
A jelenlegi szikkasztók kicsik, a legutóbbi esőzéskor sem tudta elszívni a csapadékvizet, ezért 
abban gondolkodnak, hogy az italbolt új tulajdonosától meg kellene egy kis darab kertvéget 
vásárolni, ahova szikkasztót tudnának lehelyezni.  
Több vásárló is van, akik a raktár és a bolt közé beparkolnak, azért sorompót szeretnének 
odahelyezni.  
Az új parkolót úgy tervezték, hogy az iskola épülete felé egy irányba lehet kihajtani, mivel 
abba az irányba a kihajtás is biztonságosabb, mint a jelenlegi irányba.  
 
Molnár Tibor képviselő: Nem tenne parkolót az ABC és a Sportcsarnok közé. Szűknek tartja 
azt a helyet a közlekedéshez, mivel közel van az útcsatlakozás a kiálló autókhoz. Hátul 
aránylag nagy parkoló alakul ki, az első parkolókat nem tartja jónak, azt zöld felületnek 
tartaná meg.  
 
Somogyi Béla polgármester: A teherautóknak mindenképp meg kell állni, mivel az árut 
onnan pakolják be. Sokkal nagyobb lesz a zöldfelület, amikor a Sportcsarnok melletti park 
megépül.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Nem tartja jó tárgyalási alapnak, ha csökkenti az 
Önkormányzat a parkoló méretét, de mégis ugyanakkora összeget kér támogatásként.  
 
Molnár Tibor képviselő: Kinek fontosabb a parkoló megépítése? 
 
Somogyi Béla polgármester: Mindig annak fontos, akihez legközelebb van, vagy aki 
használja, de természetesen mindkét fél részéről fontos. Az biztos, javarészt nem egy időben 
lesz használva, mert napközben a vásárlók használják, délután és hétvégén pedig a sportolók 
és a látogató vendégek.  
 
Molnár Tibor képviselő: Próbáljanak meg megoldást találni arra, hogy a hátsó kijáratot meg 
tudják nyitni a parkoló autóknak.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Szavazzanak a jelenlegi tervről és ezzel tárgyaljanak tovább a 
Coop vezetőjével, a későbbi fejlesztésekkel kapcsolatban pedig majd térjenek vissza akkor, 
amikor aktuális lesz.  
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Somogyi Béla polgármester: A jelenlegi döntést arról tudják meghozni, hogy a jelenlegi terv 
alapján megépíttetik közös teherviselés mellett a parkolót, majd felkérnek egy tervezőt, 
hogy a kisbolt kertjének területvásárlását követően tervezze meg az ABC parkolóból kivezető 
út kijárását a Sport utcára, vagy a Sportcsarnok parkolójára, majd ezt a tervet ismertesse a 
testülettel.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a parkoló 
megépítéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

 
159/2019. (07.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Sportcsarnok és ABC közötti területen 
megvalósítandó 19 db parkoló és megközelítését szolgáló 
út aszfalttal történő ellátásra vonatkozó építési munkákra 
a Hidrográd Kft (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a) 
ajánlatát fogadja el. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a   Hidrográd Kft 
2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a, adószám:14335556-2-
13) a vállalkozóval 21.651.420,-Ft+áfa ajánlati árral 
szerződést megkösse.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

5.Döntéshozatal illegális hulladék felszámolása pályázathoz 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Készítettek fotókat a Szőke tanyával szembeni területről, hol 
tart az illegális szemét felszámolása. Beadtak egy pályázatot, amelyhez nyertek is pénzt, 
amelyet most felhasználnak. Az ott lévő hulladék mellett van meddő föld is, amit szintén el 
kell szállítani a természetvédők szerint. Józsa Zoltán végzi a munkát két teherautóval, és a 
Szőke Sándor bányájába szállítják a kiszedett hulladékot, amelyet hivatalosan, befogadó 
nyilatkozattal szállítanak be.  
Döntést, csak a pályázathoz hoztak, viszont az ott lévő föld lényegesen több a döntésben 
meghozottnál. A tervezettnél jóval több hulladék van, ezért szükséges még egy döntés, 
amelyben vállalni kell a költségeket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a keretösszeg 
biztosításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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160/2019. (07.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 01125 hrsz-ú önkormányzati területen illegális hulladék 
elhelyezés felszámolásához 20.000,-t mennyiség 
területről történő elszállításához 15.000.000,-Ft 
keretösszeget biztosít. 
 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a Mamut Transport Kft-vel (2347Bugyi, Teleki u. 123., 
adószám: 24826224-2-13) a vállalkozási szerződét 
megkösse.     
                                                
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

6. Forgalmi rend megváltoztatása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A Bölcsőde építése miatt szeretnék megváltoztatni a forgalmi 
rendet a lakótelepen. Amennyiben beválik, akkor úgy is maradna a jövőben. A belső utat 
egyirányúsítani szeretnék a Vörösmarty utca felől lenne a bejárat, a Szabadság utca felé 
pedig a kijárat. A jövőben tervezhetnek útszélesítést, vagy járdaépítést, amennyiben a 
terület lehetővé teszi. Meg kell majd oldani a csapadékvíz elvezetést is, mert a parkolóban 
esőzéskor áll a víz.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a forgalmi rend 
megváltozásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
161/2019. (07.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a lakótelep környezetében történő 
Bölcsőde építés miatt a forgalmat egyirányúsítja. A 
lakótelep belső terébe a Vörösmarty utca mellett lévő 
buszmegálló felől lehet behajtani és a Szabadság utcára 
kihajtani. 
A megváltozott forgalmat jelölő táblákról a TEFÜSZ 
vezetője gondoskodik.  
                                                
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: július 30. 
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7. Magyar Közút területrendezési kérelme  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A Magyar Közút is elkezdte az állami és az önkormányzati utak 
találkozásánál lévő területrendezést, amelyhez kérik az Önkormányzat jóváhagyását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a vagyonkezelésbe 
adásról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, 
s az alábbi határozatot hozta: 
 

162/2019. (07.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt megbízásából a Novoszádi 
Zsolt földmérő által 262/2017 munkaszámon készített 
mellékelt változási vázrajz szerint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 42.§. 16.) pont alapján az 561 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan telekalakításával 
kialakuló 561/2 hrsz-ú 230 m2 nagyságú „országos 
közút” ingatlan ingyenes állami vagyonkörbe és Magyar 
Közút Nonprofit Zrt vagyonkezelésbe adásához  
hozzájárul. 
  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a vagyonkezelésbe 
adásról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, 
s az alábbi határozatot hozta: 
 

163/2019. (07.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt megbízásából a Novoszádi 
Zsolt földmérő által 261/2017 munkaszámon készített 
mellékelt változási vázrajz szerint –Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 42.§. 16.) pont alapján az 346/2 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan telekalakításával 
kialakuló 346/4 hrsz-ú 437 m2 nagyságú „országos 
közút” ingatlan ingyenes állami vagyonkörbe és Magyar 
Közút Nonprofit Zrt vagyonkezelésbe adásához  
hozzájárul. 
  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 
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8. Önkormányzati rendezvényekhez borvásárlás 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: Már korábban is felmerült, hogy a rendezvényekhez vannak 
vendégek, akiket meg kell ajándékozni. Ebben az ügyben tárgyaltak a Royal borház területi 
képviselőjével, akitől ajánlatot kaptak olcsóbb jó minőségű rozé borra, amelynél nem a bor 
drága, hanem a csomagolás és címkézés. 362.000.- Ft összegben 71 üveg 7 dl-es 
felcímkézett, Bugyi címeres rozé bort kínálnak. Ehhez még üvegenként papírtasakot kínálnak 
szintén Bugyi címerrel ellátva. Még ebben az évben több önkormányzati rendezvény lesz a 
településen, ahova számos vendéget hívnak, ezért szükség lenne az ajándékra.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Nem nagy összeget érint a vásárlás, javasolja a megvételt.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Ekkora tételnél már érdemes megkeresni más borászatot is.  
 
Molnár Tibor képviselő: Ő is tud hozni borásztól mintát minőségi borra, de nem tudja az 
árakat, mert a címke nyomata és annak anyaga nagyon meghatározó az árnál.  
 
Somogyi Béla polgármester: Javasolja, hogy hozzon mintát, de neves borásztól legyen, ne 
pedig névtelen borásztól. Feltétel továbbá a címke a Bugyi címerrel és hozzá a tasak. 
Megvárják az ajánlatot, most csak keretösszeget határozzanak meg.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a borvásárlásról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

164/2019. (07.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az Önkormányzat rendezvényeinek a 
meghívott vendégek ajándékozásához Bugyi címeres fém 
címkével ellátott, valamint címeres papírtasakban 71 üveg 
rozé bort vásárol 362.000.- Ft értékben.  
  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 

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

K.m.f. 
        
Somogyi Béla       dr. Szatmári Attila 
polgármester               jegyző 


