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

2012. március 12-i rendkívüli ülésén 
 
 
 
 

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

   
Nagy András Gábor - alpolgármester,  
Bak Károlyné, Bálintné Balogh Mária, Csizmadi László, Józsa 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 megjelent 
Képviselőket. 
Ezt követen a polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából jelen van 
7 fő.  
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendjét az elektronikus levélben 
foglaltak és telefonon egyeztetett napirendekről, majd megállapítja, hogy 7 igen szavazattal 
a Képviselő - Testület elfogadta. 
 
1. Közbeszerzési eljárás elindítása Ivóvízminőség javítására projekthez 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
2.       2012. évi közbeszerzési terv 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
3.         Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó   
            pályázatról 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Közbeszerzési eljárás elindítása Ivóvízminőség javítására projekthez 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Az anyag mennyisége terjedelmes, de megtörtént az 
egyeztetetés a közbeszerzési kiírás készítőjével. Ez a pályázat másként működik, mint a 
szokásosak, mert az energiahivatal a közbeszerzési kiírást minősíti, melyről igazolást állít ki az 
Önkormányzat számára. Hasonló értékelést fog készíteni a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításáról, melyről másod ízben is kontrollt kap. Ettől természetesen a felelősség az 
Önkormányzaté marad, de a két ellenőrzés miatt lényegesen kisebb a hiba lehetősége.  
 
Csizmadi László képviselő: Úgy gondolja, hogy jogászokra van szükség, akik értenek hozzá, az 
anyag terjedelme miatt több embernek át kell nézni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Azt hogy a kiírás jogszerű, arra komoly biztosíték, hogy a Takta 
Osi jogászai többször is ellenőrizték.  

 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7  igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

38/2012. (III.12.) sz. kt. határozat 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a” 
Bugyi Nagyközség kútvizeinek kezelése az ivóvízminőség-
javítás érdekében”közbeszerzés ajánlati felhívását, ajánlati 
dokumentációját és műszaki tenderdokumentációját 
megismerte és az abban foglaltakat jóváhagyja.    

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bugyi 
Nagyközség kútvizeinek kezelése az ivóvízminőség-javítás 
érdekében”építési – KEOP-1.3.0/09-11-2011-0036 számú 
pályázat - beruházás megvalósítására nemzeti értékhatárt 
elérő nyílt közbeszerzési eljárást indít el.   

 Felhatalmazza Nagy András Gábor alpolgármestert a 
közbeszerzéssel összefüggő okiratok aláírására. 
 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Nagy András Gábor alpolgármester 

 

2. 2012. évi közbeszerzési terv 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
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Somogyi Béla polgármester: Szükséges a tervbe beemelni azokat a pályázatokat, amelyek a 
táblázatban olvashatók.  

 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

39/2012. (III.12.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2012. évi közbeszerzési tevét az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 39/2012. (III.12.) számú határozattal elfogadott 

2012. évi közbeszerzési terv  
 

 

 
 

3.         Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó pályázatról 

 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Néhány nappal ezelőtt nyílt pályázati lehetőség 
sportlétesítmények felújítására és építésére, amit április 02-ig lehet beadni. Két lehetőség 
jöhet szóba, egyik a Sport Egyesület öltözője, a másik az iskola tornatermének felújítása. Ez 
utóbbit javasolja választani, mivel építési engedélyt ennyi idő alatt nem lehet elintézni. Az 
öltözőre költségvetést kell készíteni, csarnoképítésre egy évvel ezelőtt készült költségvetés, 
amihez járulékos költségeket kalkuláltak. Országosan 500 millió forint áll rendelkezésre, 
ebből 25 darab 20 milliós felújításra jut pénz, ami nagyon kevés, nehéz benne nyerni, a rövid 
határidők miatt is.  

Közbeszerzés várható 
időpontja (hónap) 

Alkalmazott eljárás Közbeszer
zés 

megnevez
ése 

Tárgya 

Hirdetmény 
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ideje 

Teljesítés 
ideje 

Közbeszerzés 
előzetes 

becsült értéke 
(Nettó Ft.) 

Értékhatár 
szerint 

Eljárástípus Egyéb 
eljárástípus 

Közbeszerzés fedezetéül 
szolgáló pénzeszközök 

forrása 

Végrehajtás 
felelőse 

Sor kerül-e vagy sor 
került-e adott 
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érdekében 
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beruház
ás 

Március 2013. 
február 

307.510.000 Nemzeti Nyílt Tárgyalás 
nélküli  

- KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0036  
- EU Önerő alap 

Külső 
lebonyolító 

Nem 

Központi 
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ügyeleti 
feladat 
ellátása 

Szolgált
atás 

augusztus 2014. július 
31 

45.600.000 Nemzeti Egyszerű 
eljárás 

Tárgyalásos   - Költségvetés  
 - OEP finanszírozás 
  

Külső 
lebonyolító 

Nem   
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Csizmadi László képviselő: Azt lehet tudni, hogy a tornacsarnok sorsa mi lesz a jövőben? 
 
Somogyi Béla polgármester: Részletesen még nem volt lehetőség beszélni az ingatlanokról, 
hogy az állam tulajdonában kerülnek-e? 
 
Józsa László képviselő: Egyet ért a javaslattal, de felhívja a figyelmet arra, hogy aktualizálják 
az öltöző épületére készített tervet és engedélyeztessék a későbbiekben megnyíló pályázati 
lehetőségek érdekében. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

40/2012. (III.12.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 4/2012. (III.1.) sz. az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes 
szabályairól szóló BM rendelet alapján pályázatot nyújt 
be a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészoktatási Intézmény (2347 Bugyi, Teleki u. 2.) 
tornacsarnokának felújítására. 
Pályázat összértéke: 36.173.203 Ft. Támogatási igény: 
20.000.000 Ft. Önerő: 16.173.203 Ft. Az önkormányzat 
önerőt a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2012. április 02. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 
További napirend az ülés keretében nincs. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv 
hitelesítőjére Józsa László képviselő személyében.  
 
A javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal a testület elfogadta. 
A polgármester ezt követően az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

Somogyi Béla                                                             Szatmári Attila 
                            polgármester                                                                     jegyző 
 
Hitelesítő képviselő: 
 
 
 
  Józsa László 


