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

2011. július 04-i rendkívüli ülésén 
 
 
 

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

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

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

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelenteket. 
 
A polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából jelen van 8 fő. A 
Polgármester úr az Egyebekben szeretne egy újabb napirendi pontról tárgyalni, Útépítéssel 
kapcsolatban, majd megkérdezi, hogy ki szeretne a napirendhez kiegészítést tenni? 
Bak Károlyné képviselő szeretne a községben lévő árkokról említést tenni. 
 

 
A Polgármester úr az ülés napirendjét a meghívó és a kiegészítésekkel javasolja és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta. 
 

1. Döntéshozatal IKSZT pályázat közbeszerzési eljárásban 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
2. Augusztus 20-i program költségvetése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

3. Előterjesztés Ürbői vízhálózatcserére vonatkozóan 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
4. Előterjesztés a Kossuth L. utca 3. szám alatti ingatlan tulajdonba vételéről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

5. Egyebek 
 
- Árkokkal kapcsolatban – Bak Károlyné 
- Útépítéssel kapcsolatban – Somogyi Béla polgármester 
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Napirend tárgyalása 

 
1. Döntéshozatal IKSZT pályázat közbeszerzési eljárásban 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy megtartotta a bíráló bizottság az ülését, 
egyszerű közbeszerzési eljárást indítottak, kettő érvényes volt, de a hiánypótlásra 
egyiktől nem érkezett válasz, így csak egy érvényes pályázat maradt. A pályázat két 
részből áll, építésből és eszközbeszerzésből. A pályázatot külön kellett kiírni, de együtt 
kértek rá ajánlatot. A munkát minél előbb szeretnék kezdeni, sokat vártak már arra, 
hogy elkészüljön a felújítás.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az érvényes pályázatot a Munkabíró Kft. nyújtotta be, 
aki az óvodák felújítását és a Kossuth L. utcai kerékpárút egy szakaszának építését 
végezte. A Bíráló Bizottság javasolja, hogy az egyetlen érvényes pályázatot nyilvánítsa a 
Képviselő-testület nyertes pályázatnak. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy a hiánypótlás során mit nem teljesített a Patina 
Bt? 
 
Somogyi Béla polgármester: Hiánypótlás volt a banki igazolás a sorban állásról, a 
környezeti menedzsment terv hiányossága, a műemlékvédelmi irányú felelős műszaki 
vezető hiánya. 
Elmondja továbbá, hogy annyi hátránya van annak, hogy egy nyertes pályázó van, nem 
tudnak második helyezettet kihirdetni, amennyiben a Munkabíró Kft. visszalép, nem 
tudják a munkát elindítani.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy az ajánlati ár nem változott meg a pályázó 
részéről?  
 
Somogyi Béla polgármester: Mivel nem tárgyalásos eljárás volt, ezért a csak a 
versenyeztetésnél ismerik meg az árakat, ezen már nem lehet változtatni.  
 
Bak Károlyné képviselő: Azért választották a Munkabíró Kft.-t, mert ismerik a 
munkájukat, a bizalom meg van a cég iránt.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Azt olvassa, hogy a kiírásban van bútorzat is. Ez a könyvtár 
átköltöztetéséhez szükséges bútorzatot jelenti?  
 
Somogyi Béla polgármester: Igen, kiviteli tervet kaptak a beárazáshoz, amit azért nem 
versenyeztetnek külön, mert egy vállalkozóval tervezik elvégeztetni az összes munkát.  
62 millió forinttal nincsenek a kihirdetett költségvetésben, 46 millió a támogatási rész, 
az Önkormányzatnak jelentős önrészt kell vállalni. 
 
Török Anita pénzügyi vezető: Mindenképp költségvetést kell módosítani, mert ez még 
nem szerepelhetett a költségvetésben, amíg nem tudták, hogy nyertes lesz a pályázat.  
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Somogyi Béla polgármester: Kérdés, hogy eredményesnek nyilvánítsák a pályázót, 
vagy írják ki újra? 
 
Józsa László képviselő: Amennyiben újra kiírják a pályázatot, új eljárást kell elindítani, 
ami azt jelenti, hogy hónapokat csúszik a munka, bizonytalan, hogy a következő eljárás 
jobb és eredményesebb lenne.  
 
Bak Károlyné képviselő: Nem lehet a vállalkozóval újra tárgyalni egy olcsóbb ár 
érdekében? 
 
Somogyi Béla polgármester: Már nem lehet a közbeszerzési eljárásban módosítani, 
ebben az esetben új eljárást kell elindítani.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A jelenlegi ár olcsóbb, mint amit egy korábbi 
pályázat során érvénytelenítettek. Javasolja, hogy bonyolítsák le és minél előbb 
végezzenek a munkával, mert szükség van a kastélyra.  
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az első 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
118/2011.(VI.15.) sz. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 
bírálóbizottság javaslata alapján „Beleznay kúria felújítás II. 
ütem” 2060776501 azonosító számú pályázat szerinti 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2011. július 05.  

 
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja az érvénytelenné nyilvánításról szóló határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

 
119/2011.(VII.04.) sz. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 
bírálóbizottság javaslata alapján a „Beleznay kúria felújítás II. 
ütem” 2060776501 azonosító számú pályázat szerinti 
közbeszerzési eljárásban a PATINA ÉPÍTŐ ZRT. – 
székhelye:2373 Dabas, Kölcsey u. 6/a. ajánlatát a Kbt. 88. §. (1) 
bekezdés  f) pontjai alapján érvénytelenné nyilvánítja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2011. július 05.  
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A Polgármester úr szavazásra bocsátja a nyertes pályázatról szóló határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

120/2011.(VII.04.) sz. határozat: 
 

1/ Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
bírálóbizottság javaslata alapján a „Beleznay kúria felújítás II. 
ütem” 2060776501 azonosító számú pályázat szerinti 
közbeszerzési eljárásban a Munkabíró Kft. - székhelye: 2364 
Ócsa, Falu Tamás u. 16. szám alatti ajánlattevő ajánlatát – 
mint összességében legelőnyösebb ajánlatot nyertes 
ajánlatnak nyilvánítja. 
2/ Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy a 
Munkabíró Kft. - székhelye: 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 16. 
szám alatti ajánlattevő az ajánlatban foglalt feltételekkel és 
nettó 34.561.214,-Ft+ Áfa, azaz bruttó 43.201.518,-Ft, azaz 
bruttó Negyvenhárommillió-kettőszázegyezer 
ötszáztizennyolc forint ajánlati árral a szerződést megkösse.  
Felelős: Somogyi Béla 
Határidő: 2011. július 05.  

    2011. július 15. (Szerződéskötés) 
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 
igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

121/2011.(VII.04.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 
bírálóbizottság javaslata alapján „Beleznay kúria felújítás II. 
ütem bútorbeszerzés” 2060776501 azonosító számú pályázat 
szerinti közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2011. július 05.  

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 
igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

122/2011.(VII.04.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 
bírálóbizottság javaslata alapján a „Beleznay kúria felújítás II. 
ütem bútorbeszerzés” 2060776501 azonosító számú pályázat 
szerinti közbeszerzési eljárásban a PATINA ÉPÍTŐ ZRT. – 
székhelye:2373 Dabas, Kölcsey u. 6/a. ajánlatát a Kbt. 88. §. (1) 
bekezdés  f) pontjai alapján érvénytelenné nyilvánítja. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2011. július 05. 
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A Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 
igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

123/2011.(VII.04.) sz. határozat: 
 

1/ Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
bírálóbizottság javaslata alapján a „Beleznay kúria felújítás II. 
ütem bútorbeszerzés” 2060776501 azonosító számú pályázat 
szerinti közbeszerzési eljárásban a Munkabíró Kft. - 
székhelye: 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 16. szám alatti 
ajánlattevő ajánlatát – mint összességében legelőnyösebb 
ajánlatot nyertes ajánlatnak nyilvánítja. 
2/ Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy a 
Munkabíró Kft. - székhelye: 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 16. 
szám alatti ajánlattevő az ajánlatban foglalt feltételekkel és 
nettó 15.438.170,-Ft+ Áfa, azaz bruttó 19.297.713,-Ft, azaz 
bruttó Tizenkilencmillió-kettőszázkilencvenhétezer 
hétszáztizenhárom forint ajánlati árral a szerződést 
megkösse.  
 
Felelős: Somogyi Béla 
Határidő: 2011. július 05.  

       2011. július 15. (Szerződéskötés) 
 

2. Augusztus 20-i program költségvetése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A programsorozat jelentős összegről szól, ezzel kapcsolatban 
érdeklődik, hogy támogatással kapcsolatban a vállalkozókat miként próbálják megszólítani? 
 
Józsa László képviselő: A múltban részben hagyományos ünnepi programokat tettek be a 
műsorba, ebben az évben szeretne változtatni és hagyományteremtő jelleggel közösségépítő 
programokat játékos vetélkedőkön keresztül megvalósítani. Úgy gondolja, hogy 
nyereményre is szükség van, ami inspirálja a lakosságot, hogy részt vegyenek rajta. Lesznek 
továbbá gyermekprogramok, és tv-s sztárok, majd a végén utcabállal zárul a programsorozat. 
Úgy tervezi, hogy a vállalkozókat személyesen keresi meg a támogatás érdekében. A 
fellépőkkel a szerződést már meg kellett kötni, mert a fellépéseket már az év elején rögzítik. 
Nem tudja, hogy mekkora támogatási összegre számíthatnak a vállalkozók részéről, kb. felét 
tudják kifizetni támogatásból, a másik felét az Önkormányzat vállalja a költségvetéséből.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Javasolja, hogy a vállalkozókkal ismertessék, hogy a 
támogatással mit vásárolnak, azaz minek a díját fizetik ki.  
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Csizmadi László képviselő: Érdeklődik, hogy az egyéb felmerülő költségekről mit lehet tudni, 
mekkora összeget jelentenek? 
 
Somogyi Béla polgármester: Körülbelül 100 ezer forint plusz költséget jelent.  
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a program 
költségvetéséről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal 
elfogadta a testület.  
 

124/2011.(VII.04.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. 
évi Szent István napi programsorozattal és annak 
költségvetését elfogadja..  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 22.  

 
 

3. Előterjesztés Ürbői vízhálózatcserére vonatkozóan 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy az Ürbői vízhálózat cseréje elengedhetetlen, 
még az útépítés megkezdése előtt szükséges elvégeztetni. Korábban – 2009-ben -, már kért 
árajánlatot a DAKÖV-től, amely 8 millió + ÁFA összegről szól és ebből nagyon kevés 
engedményt tudnak még adni. Az úttest még nem az önkormányzat tulajdona, de nem tudja 
elképzelni, hogy ez a jövőben is így maradjon. Az ürbői lakosok a Viziközmű társulatba sem 
lettek beszervezve, éppen emiatt, viszont dönteni kell, mert az útépítés a végéhez közelít, 
hamarosan befejeződik.  
 
Csizmadi László képviselő: Megkérdezi, hogy utólag megköttethető-e az ürbői lakosokkal az 
LTP szerződés, akik 2010-ben nem lettek beszervezve a Viziközmű Társulatba? 
 
Somogyi Béla polgármester: Ürbő külterület, 30-40 ingatlant jelent, a szerződéskötés az 
önkormányzat terhét csökkentené még akkor is, ha egy évvel utólag kerül rá sor.  
 
Csizmadi László képviselő: Mivel nem az önkormányzat területe, megkérdezi, hogy kell-e a 
tulajdonos hozzájárulása, hogy meg tudják építeni a hálózatrendszert? Mi lesz abban az 
esetben, ha a tulajdonos nem adja hozzájárulását? 
 
Somogyi Béla polgármester: Jogilag kell a hozzájárulás, egy nyilatkozatot kell aláíratni a 
tulajdonossal, nem tudja elképzelni azt a helyzetet, hogy nem járul hozzá, azért sem, mert 
nem kárt okoznak.  
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Rácz Zsolt képviselő: Javasolja, hogy írassanak beleegyező nyilatkozatot a tulajdonossal és 
végeztessék el a vízhálózatcserét.  
 
Somogyi Béla polgármester: Azt is meg kell fogalmazni a nyilatkozatba, hogy amit a földbe 
építenek, nem lesz a tulajdonosé. 
 
Szatmári Attila jegyző: Telekmegosztást végeztek, leválasztották a telephelyet, már nem 
iparterületként van megnevezve, hanem közterületként. Az ivóvíz vezeték megvalósítására 
vízjogi engedélyt kell kérni, de azt nem tudni, hogy ehhez a tulajdonos hozzájárulna-e? 
Magánszemély nem végezhet üzemeltetést, csak a közszolgáltató. 
 
Somogyi Béla polgármester: Azt is meg kell jegyezni, hogy ezután az 
ingatlantulajdonosoknak kell fizetni a vízdíjat, amiért most nem fizetnek, az Önkormányzat 
fizeti az üzemeletetési díjat a DAKÖV-nek.  
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

125/2011.(VII.04.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Czanik Ürbő aszfaltozással érintett területein – 
mell:0998/27 hrsz. - vízhálózat kivitelezési munkáira - a Daköv 
Kft-vel székhely: Dabas, Széchenyi u. 3. 2370 -árajánlata 

alapján- maximum 8 millió Ft+Áfa vállalkozási árral a 
vállalkozási szerződést megköti.    
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, kivitelezési 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 90 nap 

 

4. Előterjesztés a Kossuth L. utca 3. szám alatti ingatlan tulajdonba 
vételéről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Megtekintették a Széchenyi téren azt a lakást, amit a család 
szeretne cserébe kapni a Kossuth L. utcai ingatlanáért. 9.5 millió forintba kerül, el kell 
dönteni, hogy fizet-e az önkormányzat ekkora összeget a csereingatlanért, vagy továbbra is 
kitart a testület amellett a korábbi döntése mellett, hogy ajánljon fel két önkormányzati 
lakást a tulajdonosnak, amiből kiválasztja a számára megfelelőt. Az látható, hogy 
minőségében jobb az önkormányzati lakás, mint a Kossuth L. utcai ingatlan, továbbá dönteni 
kell, hogy az ügyintézéssel járó díjat ki viselje? 
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Rácz Zsolt képviselő: Nincs az önkormányzat abban a kényszerhelyzetben, hogy a 
legértékesebb lakását adja cserébe, nem beszélve, hogy sokkal értékesebb az önkormányzati 
lakás, mint a csereingatlan. Falukép szempontjából fontos lenne, hogy az ingatlan 
önkormányzati tulajdonba kerüljön. Nem ért egyet a lakó által kért cserével, nem tartja 
üzletarányosnak a két ingatlan értékét. Hamarosan több pedagógus nyugdíjba megy, meg 
kell oldani a pótlásukat, amit nem biztos, hogy helyi lakosokkal fognak pótolni. Erre a 
helyzetre is gondolni kell, emiatt is meg kell hagyni az önkormányzati lakásokat.  
 
Bak Károlyné képviselő: Túlzottnak tartja az ingatlantulajdonos igényét, nem ért vele egyet. 
Jelen helyzetben nem látni, hogy a településközpont tervei mikor lesznek megvalósíthatók, 
nem sürgős az önkormányzatnak a csere.  
 
Somogyi Béla polgármester: Említést tesz arról, hogy az önkormányzatnak jutott eszébe az 
ingatlanvásárlás, nem a lakó kereste fel az önkormányzatot a cserével, nincs az 
önkormányzat kiszolgáltatott helyzetben. Nem ért azzal egyet, hogy a leendő pedagógusnak 
lakást kell biztosítani, emiatt nem szükséges megtartani a lakásokat.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Bármely lakás közül választhat, ezt az ingatlant leszámítva.  
 
Józsa László képviselő: A család teljesen elzárkózik a többi lakás cseréjétől? 
 
Nagy András Gábor képviselő: Nem akarnak felújítani lakást, olyat szeretnének, ami 
beköltözhető.  
 
Somogyi Béla polgármester: A két helyzetet nem lehet összehasonlítani. Az 
önkormányzatnak a területre van szüksége.  
Javasolja, hogy tekintsék meg a lakásokat, a döntést halasszák el. Tartsák fent a korábbi 
testületi döntést, hogy felajánl az önkormányzat két másik lakást, amiből választ a lakó. 
Számolni kell a kockázatokkal is, elkelhet a Kossuth L. utcai ingatlan, az önkormányzat 
drágábban vásárolhatná meg. 
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 5 igen és 3 nem szavazattal elfogadta a testület.  
 

126/2011.(VII.04.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Kossuth L.u. 3. 1084 hrsz-ú 486 m² alapterületű 
tehermentes belterületi ingatlan cseréjére vonatkozóan a 
44/2011. (III.10.) sz. korábbi határozata alapján további 2 lakást 
ajánl fel és további tárgyalásokat folytat az 
ingatlantulajdonossal.  
 
Határidő: 2011. augusztus 01.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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5. Egyebek 
 

- Árkokkal kapcsolatban – Bak Károlyné 
 
 

Bak Károlyné képviselő: Több lakó is megkereste, hogy felszólítást kaptak az 

Önkormányzattól, hogy a növényeket ki kell szedni az árokból. Elment és megnézte azokat az 
ingatlanokat, akik felszólítást kaptak, de úgy látja, hogy kultúrnövények vannak ültetve az 
árokba, amelyek még díszítik is az utcaképet, nem érti, miért kell kiszedni ezeket a 
növényeket. Megérti, hogy tisztán kell tartani az árkot, de azokat a növényeket, amelyek 
gyökérzete megköti a földet és még a csapadékvizet is felszívja, véleménye szerint nem 
szabad kiszedni.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Tudomása van róla, kik azok az ingatlantulajdonosok, 
akik a felszólítást kapták a közterület-felügyelőtől, de neki nincs jogosítványa az 
önkormányzat rendeletét felülírni. Amit a helyi rendelet előír, ő az alapján intézkedik. Akinek 
az árokban növény van, nem tudja megfelelően takarítani, tisztán tartani az árkot.  
 
Somogyi Béla polgármester: Javasolja, hogy nézzék át a rendeletet, ha szükséges, 
módosítsák, pontosítsák mi az, amit tehet a közterület-felügyelő, mi az, amit nem.  
 
Képviselő-testület a javaslattal egyetért.  

 

- Útépítéssel kapcsolatban – Somogyi Béla polgármester 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy volt néhány utca, ami nem lett megtervezve, le 

sem lett aszfaltozva, de szükséges lenne. Ilyen a Sport utca nyúlványa a sportpályához vezető 
szakasz, és a Bajcsy utca – paprikagödör - melletti földút aszfaltozása. Olyan megoldás 
lehetséges, szegély nélkül megépíteni, viszont olyan probléma merült fel, hogy az utolsó 
házhoz nem lehet az utat megépíteni, mert nagyon leszűkül, ezért oda csak mart aszfaltot 
lehet szórni. Az aszfaltozás költsége utcánként 1 millió forint plusz áfa és 1.5 millió forint 
plusz áfa összegbe kerül. 
Azokhoz az útcsatlakozásokhoz, melyek földúttal érintkeznek, sárrázót várnak építeni, hogy 
ne hordják fel az autók és a mezőgazdasági gépek a sarat az aszfaltra. A Koncz tanya mögötti 
utca aszfaltozására is felmerült az igény. Kérik a lakók, ha nem aszfalt burkolattal, de 
murvával szórják le, aminek költsége erre az egy utcára 2.2 millió forintba kerülne. Több utca 
murvával történő leszórására is megindult a lakók részéről az igény, mint a Peterdy utca 
vége, de ezek a költségek jelentősen növelnék az Önkormányzat kiadásait.  
   
Rácz Zsolt képviselő: Támogatja a két rövid utca aszfaltozását. 
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Somogyi Béla polgármester: Van néhány utca, amit télire el kell zárni a teherforgalom elől, 
mert mély terület és télen a talajvíz miatt ki van téve annak a veszélynek, hogy 
megsüllyedhet az aszfalt. Ilyen utca az Erdőszél, Búzavirág, és a Cédrus, utca.  

 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
127/2011.(VII.04.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utca útburkolatának kiépítését 
bruttó 1.835.809 forint áron, továbbá a Sport utca 
útburkolatának kiépítését bruttó 1.286.966 forint áron a Duna 
Aszfalt Kft.-vel elvégezteti.  
Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2011. augusztus 01.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 
További napirend a rendkívüli ülés keretében nincs. A polgármester javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv hitelesítőjére Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő személyében.  
A javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a testület elfogadta. 
 
 
A polgármester ezt követően az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

 
Somogyi Béla                                                             Szatmári Attila 

                           polgármester                                                                     jegyző 
 
Hitelesítő képviselő: 
 

 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó 


