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

2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén 
 

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

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

Tanácskozási joggal jelen vannak:   Szatmári Attila - jegyző 
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
Török Anita – pénzügyi vezető 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, ezt követen a polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mind 
a 9 fő jelen van.  
Ezt követően szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendjét a meghívó tartalmának 
megfelelően és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta azt. 
 

1. Előterjesztés az Ivóvíz-minőség javítása közbeszerzési eljárás lezárására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
2. Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntések meghozatala 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. Előterjesztés az Ivóvíz-minőség javítása  
közbeszerzési eljárás lezárására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Amennyiben megkötik a vállalkozói szerződést, akkor 
legkorábban augusztus 13-án köthető meg legkorábban a szerződés, szeretnék a tél beállta 
előtt befejezni a munkálatok nagy részét.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy csak egy pályázó volt? 
 
Somogyi Béla polgármester: Igen, a kivitelezésre csak a Hidrofilt Kft.-től érkezett ajánlat. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Mekkora a támogatás mértéke? 
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Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: A támogatás mértéke 85%-os, de a 15 % 
önrészre is adtak be pályázatot, amit megnyertek, így nem kerül az önkormányzatnak 
pénzébe, továbbá az ÁFA-t is vissza tudják igényelni. Ismerteti, hogy a támogatást nem az 
Önkormányzat fogja kapni, hanem a közvetlenül a kivitelező, ezért csak a 15 %-ot kell 
megelőlegezni.  
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az elutasításról 
szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

128/2012. (VIII.03.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló 
Bizottság javaslata alapján „Bugyi Nagyközség kútvizeinek 
kezelése az ivóvízminőség-javítás érdekében” című KEOP-
1.3.0/09-11-2011-0036 azonosító számú pályázat keretében 
építési beruházás megvalósítására kiírt  

közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja. 

 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

129/2012. (VIII.03.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló 
Bizottság javaslata alapján „Bugyi Nagyközség kútvizeinek 
kezelése az ivóvízminőség-javítás érdekében” című KEOP-
1.3.0/09-11-2011-0036 azonosító számú pályázat keretében 
építési beruházás megvalósítására kiírt  

közbeszerzési eljárásban a 
Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, 
Magyar u. 191.) ajánlatát nyertes ajánlatnak nyilvánítja. 
 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy a Hidrofilt 
Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, 
Magyar u. 191.) ajánlattevővel az ajánlatban foglalt 
feltételekkel és nettó 306.386.000,-Ft +Áfa, azaz nettó 
háromszázhatmillió-háromszáznyolcvanhatezer + Áfa 
ajánlati árral a szerződést megkösse.  
 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 Határidő: Szerződéskötésre 2012. augusztus 18. 
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2. Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntések meghozatala 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Régóta küszködnek a szelektív hulladékgyűjtés problémájával, a 
jövőben Alsónémedi mintájára Bugyi községben is megkezdődik. Inárcs település a fő 
tulajdonos a cégben, együtt működve Alsónémedivel. A gyűjtés megoldása úgy lesz 
megoldva, hogy minden ingatlanhoz 3 zsák lesz kihelyezve, amibe bele kell gyűjteni a 
szemetet, azt kéthetente elszállítják és helyette üres zsákot tesznek az ingatlanhoz. Az 
üveget és konyhai kommunális hulladékot nem lehet beletenni, az üveget továbbra is a 
hulladékszigetekre kell vinni. Válogatásra nem lesz szükség, mert amit elszállítanak, azt 
Inárcson, a szelektív gyűjtőhelyen szelektálják. Természetesen a nagyobb méretű 
hulladékgyűjtők kihelyezéséről továbbra sem tettek le, hamarosan pályázati lehetőség nyílik 
szelektív hulladékudvarok építésére.  
El kell dönteni melyik az a nap, amikor a szelektív hulladék elszállításra kerüljön. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Nem tartaná jónak a pénteket, amikor a Remondis Kft. 
hulladékgyűjtési napja van, mivel teljesen más gyűjtés szerint folyik az elszállítás, kavarodás 
lesz a végeredménye.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Úgy gondolja, ez csak a szállítók egyeztetésén múlik, ha elmondják, 
hogy a szelektív hulladékot megkülönböztetett zsákban helyezik ki az ingatlantulajdonosok, 
azt a Remondis Kft. nem szállítja el.  
 
Csizmadi László képviselő: Az a tapasztalata, hogy amit a vezetők megbeszélnek, azt az 
alkalmazottak nem minden esetben tartják be.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Nem jelentős vitatéma, hogy melyik napon történjen a 
szállítás, ki kell próbálni a pénteki napot és lehet módosítani rajta, ha nem működik a 
Remondisszal egy napon történő szállítás.  
 
Józsa László képviselő: Úgy értékeli, hogy már ez az első lépés a szelektív hulladékgyűjtés 
irányába, mindenképpen jónak értékeli a döntést.  
 
A Polgármester úr telefonon egyeztetett Farkas András ügyvezetővel a szállítás napjáról, 
aki elmondta, hogy Bugyi Nagyközségben a szelektív hulladékszállításra csak a keddi napok 
felelnek meg, mivel a többi napon más településen történik a gyűjtés.  
 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
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130/2012. (VIII. 03.) sz. határozat       
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a község közigazgatási területén keletkező 
szelektív hulladék kezelésének ellátására közszolgáltatói 
szerződést köt az Inárcs-Rend Szelektív Hulladékgyűjtő és 
Hasznosító Kft-vel (székhely: 2365 Inárcs, Rákóczi út 4., 
képviselő: Farkas András ügyvezető); 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat és az Inárcs-
Rend Szelektív Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. között 
megkötendő 2. számú melléklet szerinti közszolgáltatói 
szerződés aláírására. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 31. 

 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a szelektív hulladék 
kezeléséről szóló rendelet tervezetet és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a 
testület.  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő – testülete 
megalkotta a 17/2012. (VIII.06.) sz. rendeletét a 
köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladék szelektív gyűjtéséről és ártalommentes 
elhelyezéséről 10/2007. (VIII. 15.) sz. önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

 
További napirend nincs, több hozzászólás nem érkezett, Somogyi Béla polgármester 
megköszönte a rendkívüli ülésen történő megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Somogyi Béla                                                              Szatmári Attila  
                         polgármester                                                         jegyző 


