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

2013. március 27-i rendkívüli ülésén 
 

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

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – jegyző 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 megválasztott tagjából 9 fő 
jelen van.  
 
A polgármester úr az emailben meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg. 
 
A Képviselőtestület az írásban kiküldött napirendi pontot egyhangúlag 9 igen szavazattal az 
alábbiak szerint elfogadta: 
 

1. Közbeszerzési eljárás indítása „Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola tornacsarnokának felújítása valamint az iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra fejlesztése” projekt ügyében 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
 
2. Köztisztasági rendelet módosítása 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
 

 
Napirend tárgyalása 

 
 

1. Közbeszerzési eljárás indítása „Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola tornacsarnokának felújítása valamint az iskolai és 

utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése” projekt ügyében 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztésére, felújítására 20.000.000 Ft egyszeri jellegű vissza nem térítendő támogatást 
nyújtott a Belügyminisztérium. A pályázat összértéke 32.173.203 Ft, a támogatási szerződés 
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2012. december 19-én aláírásra került. A beruházás – támogatott és nem támogatott rész 
együtt – becsült értéke nettó 70.644.305.- Ft.  
 
A műszaki tartalom az előterjesztésben leírtak alapján lett meghatározva, külön bontva a 
pályázattal támogatott és nem támogatott részt. 
 
A Képviselő-testület 2013. január 17-i ülésén döntött a közbeszerzési eljárás megindításának 
jóváhagyásáról, a lefolytatandó eljárás fajtájának jóváhagyásáról, továbbá a bíráló bizottság 
megválasztásáról.  
 
Most dönteni szükséges az ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció elfogadásáról, valamint 
a kis- és középvállalkozó ajánlattevő részére ki kell küldeni a hirdetményt.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és  
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

60/2013. (03. 27.) KT.sz. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
tornacsarnokának felújítása valamint az iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra fejlesztése” tárgyú projekt hirdetmény 
közzététele nélküli közbeszerzés végleges ajánlattételi 
felhívását, dokumentációját és megbízási szerződés tervezetét 
megismerte és az abban foglaltakat jóváhagyja. 
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
végleges ajánlattételi felhívását, dokumentációját az alábbi kis- 
és középvállalkozók részére küldi meg: 

Ajánlattevő neve: Munkabíró Kft. 
Ajánlattevő címe (székhelye, lakcíme): 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 
16. 
Ajánlattevő neve: PATINA Bt. 
Ajánlattevő címe (székhelye, lakcíme): 2373 Dabas, Kölcsey u. 6/A. 
Ajánlattevő neve: GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 
Ajánlattevő címe (székhelye, lakcíme): 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. 
út 219. 
Ajánlattevő neve: Prím Építő Kft. 
Ajánlattevő címe (székhelye, lakcíme): 1083 Budapest 

 
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a közbeszerzéssel 
összefüggő okiratok aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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2. Köztisztasági rendelet módosítása 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Szatmári Attila jegyző: Ismét szükséges a rendeletet módosítani, mivel a használaton kívüli 
ingatlanok esetében a hulladékszállítási díj megfizetése alól csak abban az esetben 
mentesülnek az ingatlantulajdonosok, ha közüzemi számlákkal is igazolják, hogy az 
ingatlanban életvitelszerűen nem laknak. Az Önkormányzat csak a fent említett feltételek 
teljesítésével adhatja ki az igazolást, amely visszamenőlegesen nem érvényesíthető, csak a 
beérkezést követő negyedév első napjától. A negyedéves igazolások és kérelmek helyett elég 
évente egyszer kérelmet benyújtani.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendeletét a 
köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladék szelektív gyűjtéséről és ártalommentes 
elhelyezéséről 10/2007. (VIII. 15.) sz. önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

 
Több napirendi pont nem volt, további hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr 
megköszönte a rendkívüli ülésen a megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 

 
Somogyi Béla         Szatmári Attila 
 polgármester      jegyző 


