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

2020. január 31-i rendkívüli testületi ülésén 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
 
Jelen vannak: Nagy András Gábor - polgármester   

Csizmadi László - alpolgármester,  
Bálintné Balogh Mária, Gyurászik László, Józsa László, Molnár Tibor, Nagy 
Zsolt, Szabó Gábor László- képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szatmári Attila - jegyző 

Török Anita – pénzügyi vezető 
 
Lakosság részéről: -  
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Nagy András Gábor polgármester úr köszönti a soron kívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 8 
fő jelen van. Rácz Zsolt képviselő előzetesen jelezte távolmaradását az ülésről. 
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirendet szavazásra bocsátja és megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 

1. „Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben” - Merito Trend Kft. vállalkozói 
szerződés azonnali hatályú felmondása  

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

2. Döntéshozatal központi orvosi ügyelet ajánlattételi szakaszának lezárásához 
 Előadó: Bíráló Bizottság 

 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. „Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben” - Merito Trend Kft. 
szerződés felmondás  

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy a Bölcsőde építésével 
megbízott Meritó Trend Kft., mint generálkivitelező cég, visszalépett az elvállalt munkáktól. 
Felkérték a Rim Ügyvédi Iroda képviselőjét, hogy a megfelelő jogi lépést tegye meg annak 
érdekében, hogy az Önkormányzat elindíthassa a következő közbeszerzési eljárást a munkák 
folytatásához, továbbá az Önkormányzat be tudja adni kártérítési igényét. A szerződést 
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felbontó levél olvasható az előterjesztésben, amennyiben egyet ért a Testület és 
megszavazza, elindul az eljárás.  
 
Molnár Tibor képviselő: Abban az esetben, ha nem fizeti vissza a jogtalanul felvett összeget 
a kivitelező, akkor feljelentés fog történni ellene? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Igen, az ügy megy tovább, mivel az ÁFA-t az 
Önkormányzat befizette, ez is további problémát jelent.  
Az építkezés 23 %-ban teljesítve van, de elhúzódhat a befejezés és az is elképzelhető, hogy 
szeptember 01-én nem fog kinyitni a Bölcsőde.  
Több vállalkozóval tárgyaltak, az építés állapotát felmérték, de a nyílt közbeszerzést ki kell 
írni.  
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: Nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amelynek eljárás ideje 
várhatóan rövidebb lesz, mint két hónap. Jelenleg a munkaterület a Merito Trend Kft.-nél 
van.  
 
Molnár Tibor képviselő: Javasolja, hogy ha szerződést kötnek az új céggel, akkor foglalják 
írásba, hogy a nyertes vállaljon biztosítékot a visszafizetési fedezetre, továbbá előleget se 
adjon az Önkormányzat részére. 
 
Nagy András Gábor polgármester: Az előlegfizetést törvény írja elő. Jelen esetben is a 
végszámlából kellett volna levonni az előleg összegét.  
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: A közbeszerzési törvény előírja, hogy 5 % előleg kifizetésére akkor 
is igényt tarthat a vállalkozó, ha még semmi munkát nem végzett. Egy 300 millió forintos 
beruházásnál egyik cég sem tud ekkora fedezetet önerőből biztosítani.  
 
Molnár Tibor képviselő: Csak az előleg összegére kérne fedezetet, nem a teljes összegre. 
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: A jogszabály biztosítási kötvényt ír elő, ebben az esetben a 
biztosító áll helyt a cég felé, amely az építési, szerelési kárra vonatkozik.  
 
Török Anita pénzügyi vezető: Az építési felelősség biztosítás baleset-, illetve kár esetén nyújt 
fedezetet.  

 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a szerződés 
felbontásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

        12/2020.(01.31.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az a „Vállalkozási szerződés 
az „Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben” 
közbeszerzési eljárásban a Merito Trend 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2340 Kiskunlacháza 
Dömsödi út 23, asz: 24392950-2-13) 
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nyertes ajánlattevővel 2019. július 10-én kötött 
vállalkozói szerződést és annak módosításait a 
szerződés 10.3 pontja alapján azonnal hatállyal 
felmondja. 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza Nagy András Gábor 
polgármestert, hogy a -határozat mellékletét képező 
felmondó levélben foglalt tartalommal – jogi 
képviselő útján a felmondást vállalkozó részére 
küldje meg. 

 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
        Dr. Szatmári Attila jegyző  
Határidő: azonnal 

 
 

2. Döntéshozatal központi orvosi ügyelet ajánlattételi  
szakaszának lezárásához 

 Előadó: Bíráló Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: A pályázatra két jelentkező van. Egyik a Medical-Provizor 
Központi Orvosi Ügyelet Kft., a másik a MorrowMedical Zrt., aki jelenleg is ellátja az ügyeleti 
feladatokat. Mindkét jelentkező megfelel a közbeszerzési eljárásnak, amiről a Testületnek 
határozatot kell hozni.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja orvosi ügyelet 
ajánlattételi szakasz lezárásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
Nagy András Gábor polgármester - igen 
Csizmadi László alpolgármester - igen 
Bálintné Balogh Mária képviselő - igen 
Gyurászik László képviselő - igen 
Józsa László képviselő - igen 
Molnár Tibor képviselő - igen 
Nagy Zsolt képviselő - igen 
Szabó Gábor László képviselő – igen 
 
13/2020.(01.31.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Megbízási szerződés Bugyi 
Nagyközség közigazgatási területén központi orvosi és gyermekorvosi ügyelet ellátására” 
című közbeszerzési eljárás részvételi szakasza során az alábbi gazdasági szereplők 
részvételre jelentkezését előzetesen érvényesnek nyilvánítja, valamint az alábbiakról 
rendelkezik: 
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Jelentkező sorszáma: 1. 
Részvételre jelentkező neve: Medical-Provisor Központi Orvosi Ügyelet Kft. 
Címe: 2322 Makád, Rákóczi Ferenc Utca 10. 
 
Jelentkező sorszáma: 2. 
Részvételre jelentkező neve: MorrowMedical Zrt. 
Címe: 1131 Budapest, Topolya Utca 4-8. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 85. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetesen 
érvényesnek minősített részvételre jelentkezőket felkéri ajánlattételre. 

Felelős: Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a rendkívüli testületi ülésen 
a megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
        

                      Nagy András Gábor     dr. Szatmári Attila 
polgármester                 jegyző 


