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

2012. június 21-i soros ülésén 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: Somogyi Béla polgármester  

   
Nagy András Gábor - alpolgármester,  
Bak Károlyné, Bálintné Balogh Mária, Józsa László, Rácz Zsolt, Szatmáriné dr. 
Drahos Ildikó - képviselők 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak:   Szatmári Attila – jegyző 
Török Anita – pénzügy vezető 
Németh Mihályné – intézményvezető 
Bálint Dezsőné - óvodavezető 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket 
és a meghívott vendégeket.  
Ezt követen a polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából jelen van 
8 fő.  
Ezt követően megkérdezi, hogy kinek van a napirendi pontokhoz kiegészítése, tárgyalni 
kívánt témája? 
További kiegészítést és napirend felvételét más nem kérte, a Polgármester javasolja a 6 
napirendi pont levételét, ami az 5 éven túli adótartozások helyi rendelet szerinti 
elengedésének lehetőségéről szól. Majd ezt követően szavazásra bocsátja a soros ülés 
napirendjét a meghívóban leírtak és a szóban elhangzottal és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta azt. 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett 
munkáról 

   Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

2. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének I. 
negyedévi előirányzat módosításáról  

   Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének I. 
negyedévi teljesítéséről 

   Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
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4. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzata által kibocsátott kötvény 
pénzforgalmi alakulásáról 

   Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

5. Előterjesztés a Kossuth L. utca területmegosztásáról  
   Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
  

6. Előterjesztés a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, valamint a Napköziotthonos Óvoda fenntartói hozzájárulásáról  

   Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

7. Coop Szolnok Zrt. bérleti díj csökkentési kérelme   
    Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

8. Döntéshozatal termőföldcsere ügyében  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

9. A Bugyi 058/7 hrsz.-ú, SÖZE-PLASZT Kft. opciós vételi jogával terhelt terület 
magánszemély részére történő értékesítése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

10. Előterjesztés Széchenyi tér 1. sz. ingatlan közös költség emeléséről  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

  
11. Pavella János korábbi telekvásárlási kérelme  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

12. Közbeszerzési szabályzat módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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Napirend tárgyalása 
 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a 
két ülés között végzett munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Kiegészíti a beszámolót azzal, hogy megérkezett a válasz a K&H 
Banktól arra a levélre, amit az Önkormányzat írt. Legalább 4 %-os kamatemelést várnak az 
Önkormányzattól, ez a feltétele annak, hogy a bank ne tegyen további lépéseket. Erről még a 
Testület nem hozhat döntést, előtte részletesen át kell beszélni a kérést, majd ezt követően 
határozhatnak.  
 
Józsa László képviselő: Érdeklődik, mi az oka annak, hogy a súlykorlátozáshoz a táblák 
nincsenek kihelyezve? 
 
Somogyi Béla polgármester: Tárgyalt a Magyar Közúttól Rasztik Róberttel, aki azt mondta, 
két hét múlva kihelyezik a súly- és időkorlátozó táblákat. Az Önkormányzat részéről 
megtörtént a táblák elkészíttetése, már csak a Magyar Közút tábláira várnak.  
 
Rácz Zsolt képviselő: A beszámoló tartalmazza, hogy új Uniós tervezési ciklus fog következni. 
Érdeklődik, hogy ez mit tartalmaz, más jellegű és más területekre fognak fókuszálni? 
 
Somogyi Béla polgármester: Minden évben konferenciát tartanak, de ez most fontosabb 
volt, mivel az Unióban 7 éves ciklusok vannak. Most tartanak a 6. évnél, már tervezik a 
következő 7 éves ciklus célterületeinek meghatározását. Ehhez keresik a pénzeszközök 
forráshelyeit, hiszen most alapozzák meg, hogy indul a következő hét év.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Az állami tulajdonban lévő termőföldek bérbe adásáról érdeklődik, 
miért volt szükség a többszöri egyeztetésre a bérlőkkel? 
 
Somogyi Béla polgármester: A bugyi gazdák már négy évvel ezelőtt megfogalmazták 
igényeiket, amit benyújtottak a Nemzeti Földalap Kezelőhöz, hogy írják ki pályázatban, amit 
meg fognak pályázni, így termőföldhöz tudnak jutni akár megvásárlás, akár bérlet 
formájában. A mindenkori Kormány azt mondja, hogy az állami tulajdonban lévő földeket 
hosszú távra bérbe adja, amely során a nagyobb gazdaságok nagyméretű területeket 
bérelhettek. A kisgazdák erre azt mondják, hogy ezáltal oktalan előnyhöz jutottak a 
nagygazdák. Ekörül folynak a viták, őszre minden állami földet újra ki kell írni, meg kell 
pályáztatni, hogy ki legyen az új bérlője. A Kormány előírja azokat a feltételeket, amelyekkel 
hosszú távra bérbe lehet venni az állami földeket. Úgy gondolja, hogy a kis és nagygazdák 
földhöz jutását összhangba kellene hozni, a szakmai véleményeknek is erről kellene szólni.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
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95/2012. (VI.21.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a két ülés között végzett munkáról készített 
beszámolót (2012. május 10. – 2012. június 21.) és a 
Polgármesteri beszámolót.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

2. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetésének I. negyedévi előirányzat módosításáról 

   Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Rácz Zsolt képviselő: Az összevont bizottsági ülésen a napirendet megtárgyalták és a tagok 
elfogadásra javasolják a Testület felé.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 15/2012. (VI.25.) sz. k.t. 
rendeletét az önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) sz. rendelet 
módosítására 

 

3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetésének I. negyedévi teljesítéséről 

   Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Rácz Zsolt képviselő: A bizottságok szintén megtárgyalták a napirendet és elfogadásra 
javasolják a Testület felé.  
 
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
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96/2012. (VI.21.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a 2012. évi költségvetés 
március 31-i teljesítéséről készült beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

4. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzata által kibocsátott  
kötvény pénzforgalmi alakulásáról 

   Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Rácz Zsolt képviselő: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolják 
a testület felé.  
 
Somogyi Béla polgármester: Kiegészítésképpen elmondja, hogy van a banknak egy 
tulajdonosi köre, akik kárvallottjai a kialakult helyzetnek, mint az Önkormányzat a 
kötvénykibocsátásnak, ezért a bank megpróbál nagyobb haszonkulccsal dolgozni, ennek 
érdekében kifogásokat keres a szerződésben. Az Önkormányzat kezességvállalása nincs 
írásban bejelentve, szóban jelezte a bank felé, ez a kifogása a jelenlegi helyzetben a banknak. 
A pénzügyi csoport elkészített egy táblázatot, hogy a kibocsátott kötvényből eredő 500 millió 
forintot mire használták fel, mennyi van belőle, mik a további lehetőségek? 
 
Józsa László képviselő: Valóban jól áttekinthető a táblázat, ezt közzé fogják tenni a lakosság 
felé a helyi újságban, így mindenki részére láthatóvá válik a kötvény pénzforgalmi alakulása, 
mire mennyit költöttek egy-egy beruházás során.  
 
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

97/2012. (VI.21.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az Önkormányzat által kibocsátott 
kötvény 2012. május 31- napjáig bemutatott 
pénzforgalmi alakulásáról készült tájékoztatót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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5. Előterjesztés a Kossuth L. utca területmegosztásáról 
   Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Mint azt már a bizottsági ülésen is említette, kerítéstől-kerítésig 
állami tulajdonban volt a terület, most szeretnék, ha az úttest elkülönülne a járdától és a 
hozzá tartozó ingatlantól. Az úttesthez az úttest, a padka és az árok tartozik. A 
területmegosztás hosszú folyamat volt, de a végéhez közelednek.   
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

98/2012. (VI.21.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a  
- Bajcsy Zs. u. 346/1, 346/2, 364, 373 hrsz.-ú,  
- Templom utca 505, 506, 561 hrsz.-ú,  
- Kossuth Lajos u. 703 hrsz.-ú,  
- Teleki u. 1312/1 és az 1312/2 hrsz.-ú területekre 
vonatkozó, a határozathoz mellékelt Előzetes 
Megállapodást megismerte és jóváhagyja. 
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. június 30. 

 
 

6. Előterjesztés a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, valamint a Napköziotthonos Óvoda fenntartói hozzájárulásáról 

   Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Rácz Zsolt képviselő: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Kazinczy iskola 
fenntartói hozzájárulásáról szóló határozatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a következő 
tanévhez igazodva az iskolára rótt feladatokban még lehet változás.  
 
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
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99/2012. (VI.21.) sz. kt. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja és támogatja a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény fenntartói hozzájárulási kérelmét. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Rácz Zsolt képviselő: Az óvoda tekintetében a változások nem érintik a tevékenységi kört, a 
bizottsági szintén elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

100/2012. (VI.21.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja és támogatja a Napközi 
Otthonos Óvoda fenntartói hozzájárulási kérelmét. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

7. Coop Szolnok Zrt. bérleti díj csökkentési kérelme 
    Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Rácz Zsolt képviselő: A Coop Szolnok bevallása szerint is jó évet zártak, a díjcsökkentési 
kérelmet a testület elutasítja és a korábbi bérleti díj összegét tartja fenn az Önkormányzat.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

101/2012. (VI.21.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete a COOP Szolnok Zrt. bérleti díj csökkentési 
kérelmét elutasítja. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
              Török Anita pénzügyi vezető 
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8. Döntéshozatal termőföldcsere ügyében 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták a napirendet, 
mindenki számára ismerős az előterjesztés. A felmerülő kérdések tisztázása megtörtént, 
szükséges az alábbi határozat. 
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

102/2012. (VI.21.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyar Állam tulajdonában lévő 
01601/10 és 01601/12 hrsz.-ú, 5 ha 1897 m2 
terület,valamint a Bugyi Önkormányzat 
tulajdonában lévő01591/31 hrsz.-ú 5 ha 6011 m2 
alapterületű földterület  csereügylete során az 
ingatlanok között felmerülő 200.000,-Ft 
értékkülönbözetet a Magyar Állam javára megtéríti.  
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

9. A Bugyi 058/7 hrsz.-ú, SÖZE-PLASZT Kft. opciós vételi jogával terhelt terület  
magánszemély részére történő értékesítése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Rácz Zsolt képviselő: A vételárat két jogi személy fizeti ki, egy jogi- és egy magánszemély. 
62.530,-Ft-ot a Söze Plaszt Kft, a fennmaradó összeget Solt András fizeti ki. Ebben az esetben 
ki a vásárló? Solti András, vagy a Kft? Kivel történt a megállapodás? Attól tart, a jövőben 
problémát okozhat, ha egy terület két külön néven szerepel.  
 
Somogyi Béla polgármester: Még nincs szerződés, még nincs tulajdonba adva, a Söze Plaszt 
Kft. letette a vételi ár 99 %-át, de nincs a tulajdonában. Mint opciós vételi jogot, a pénzt az 
Önkormányzat számlájára utalta, hamarosan elkészül az ügyvéd általi szerződés, ami az 
egészet a magánszemélynek fogja tulajdonítani.  
 
Szatmári Attila jegyző: Hiába van kivonva mezőgazdasági besorolásból, a Kft. nem szerezhet 
tulajdonjogot, mert termőföldként van nyilvántartva.  
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Több hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

103/2012. (VI.21.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Söze Plaszt Kft 2012. május 23-án kelt kérelmét 
megismerte. 
A kérelem tartalmának ismeretében hozzájárul, hogy a 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata és a Söze- Plaszt Kft 
között a 058/7 hrsz-ú 6 ha 9950 m2 nagyságú ingatlanra 
megkötött opciós szerződés  felbontásra kerüljön. 
Egyben hozzájárul, hogy az érintett terület a fennmaradó 
62.530,-Ft opciós díj kifizetését követően a terület 
tulajdonjoga a Söze Plaszt Kft minősített többségi 
befolyást gyakorló Solti András (1085 Budapest, József krt 
26. 3. em. 15.) nevére átjegyzésre kerüljön. 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy a fenti 
ügylettel kapcsolatos okiratokat aláírja.            
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

10.  Előterjesztés Széchenyi tér 1. sz. ingatlan közös költség emeléséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Megkereste a közös képviselő a Széchenyi tér 1 sz. ingatlanból 
az Önkormányzatot, hogy a lakógyűlésen döntöttek a közös költség havi 500.- forinttal 
történő emeléséről. Mivel önkormányzati lakás is van az épületben, szükséges határozatot 
hozni az emelésről.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

104/2012. (VI.21.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
tudomásul veszi a Bugyi, Széchenyi tér 1. szám alatti 
önkormányzati bérlakás esetében a közös költség 2.000.-
Ft-ról 2.500.—Ft-ra történő emelését 2012. április 01-i 
hatállyal. 
Határidő: azonnal 
Felelős: pénzügyi vezető 
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11.  Pavella János korábbi telekvásárlási kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: Korábban már volt a napirend a Testület előtt, hogy Pavella János meg 
szeretne vásárolni 3000 m2-ű területet, majd később arról is született döntés, hogy az 1000 m2-ű 
területet 5 millió forintért vásárolja meg.  
Mivel a vétel a pályázat eredményétől függ, ezért részleteiben szeretné megvásárolni a 3000 m2 
területet, 1000 m2-t most, aminek az ára 5 millió forint, a hátralévő 2000 m2-t jövőre.  
Felmerül az a kérdés, hogy mi lesz, ha nem történik meg a vásárlás a következő évben? 
Az árat nem tarthatják több éven át a most rögzítettek szerint. Az Önkormányzatnak az lenne a 
szándéka, hogy Pavella János vásárolja meg a fennmaradó területet is, amit egy kisebb összeggel le 
kellene foglalóztatni.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A vállalkozónak beépítési kényszere van, amihez a beépítési % 
igen alacsony (3 %), ezért is lesz érdeke, hogy megvásárolja a többi földet is.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Azzal tud azonosulni, hogy tegyen le foglalót a fennmaradó területre.  
 
Szatmári Attila jegyző: Két helyrajzi számot alakítanának ki, egyiket az 1000 m2-esre, másikat a 
fennmaradó területre, amelyhez opciós jogot, vagy elővásárlási jogot biztosítanak a meghatározott 
időszakra, amelyet ha a vevő a meghatározott időszakig nem hajt végre, akkor elveszíti opciós jogát. 
Az opciós jog a tulajdoni jog bejegyzéshez hasonlít.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

105/2012. (VI.21.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
eladja a tulajdonában lévő 083/18. hrsz-ú ingatlanból 1000 m2 
nagyságú szántó ingatlant Pavella János (2347 Bugyi, Csenkesz 
u. 12. sz.) lakos részére 5.000,-Ft/m2 vételáron. 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
083/18 hrsz-ú ingatlanból további 2000 m2 nagyságú önálló 
hrsz-al rendelkező ingatlanra Pavella János (2347 Bugyi, 
Csenkesz u. 12. sz.) részére 2013. december 31-éig 5000,-
Ft/m2 vételáron elővásárlási jogot biztosít.    
 
A telekalakítással, adásvétellel és elővásárlási joggal felmerülő 
költségeket A vevőnek kell viselnie.  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy a 
telekalakítással és adásvétellel összefüggő okiratokat aláírja.   
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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12. Közbeszerzési szabályzat módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Van egy pályázat, ami közbeszereztetni kell és be kell tenni a 
szabályzatba.  
 
Szatmári Attila jegyző: Az ivóvíz-bázisvédelemmel kapcsolatos pályázat közbeszereztetési 
sorából hiányzik az adat, ami be kell emelni, hiszen külön előírás tartalmazza azokat a 
pályázatokat, amelynek szerepelni kell.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

106/2012. (VI.21.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 
április 12-én elfogadott közbeszerzési Szabályzatát az alábbi 10 
ponttal egészül ki és jelenlegi 10.pont 11 pontra változik:   

    „10. Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból származó támogatással megvalósuló közbeszerzések esetén, az európai uniós 
értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, 
építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési 
eljárás során az Önkormányzat a 4/2011. (I. 28.) Kormány rendelet 39. §-ában és a 
39/A. §-ában foglalt előírások szerint köteles eljárni. Az európai uniós értékhatárokat 
elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési 
koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű 
közbeszerzési eljárás esetében pedig a 39/B-45. §-ainak alkalmazásával kell eljárnia. 

 
        Ezen kötelezettségének az Önkormányzat külső lebonyolító szervezet igénybevétele 

esetén, a szervezettel kötött szerződés rendelkezéseitől függően, a közbeszerzési 
tanácsadó, lebonyolító szervezet útján vagy az Önkormányzat e feladat ellátásával 
megbízott köztisztviselői útján tesz eleget. Amennyiben az Önkormányzat a jelen 
Szabályzat alapján közbeszerzési eljárás bonyolításával megbízott köztisztviselői útján – 
tanácsadó szervezet igénybevétele nélkül – folytatja le a közbeszerzési eljárást, úgy a 
3.5.2.2. pont szerinti polgármesteri döntésben meg kell határozni a feladat ellátásáért 
felelős önkormányzati köztisztviselőt. 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. június 30. 

 
Több hozzászólás nem érkezett, Somogyi Béla polgármester megköszönte a soros ülésen 
történő megjelenést és az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

Somogyi Béla                                                             Szatmári Attila 
                          polgármester                                               jegyző  


