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

2017. január 18-i soros ülésén 
 

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

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

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 

 Pótiné Safranyik Anikó – pénzügyi vezető 
              Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
 
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 8 
fő jelen van, Molnár Tibor jelezte késését.   
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg.  
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendek elfogadást és megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között 
végzett munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
2. Civil szervezetek beszámolói – Bugyi Sport Egyesület (Bai Miklósné elnök) 

Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

3. Civil szervezetek beszámolói – Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző Egyesület (Pintér 
Ildikó elnök) 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
4. Civil szervezetek beszámolói – Őszi Fények Nyugdíjas Klub (Viola Gáborné klubvezető) 

Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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5. Civil szervezetek beszámolói – Gyuro - Team (Gyurászik László elnök) 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
6. A Napköziotthonos Óvoda 2018/2019 évi működéséhez szükséges döntések 

meghozatala  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
 

7. 2018 évi augusztus 19-i programtervezet  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
 

8. Kamrás Kft. út-tereprendezési kérelme  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
9. Döntéshozatal Benyújtandó pályázatokról  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

10. Döntéshozatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról   

 
11. Puskás Tivadar u 6. penészmentesítése  

Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 
 

12. Települési információs anyagok elkészítése  
Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 
 

13. Polgármesteri Hivatal településképet meghatározó felújítása" közbeszerzési eljárás 
megindítása    

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

14. Egyebek 
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Napirend tárgyalása 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között 

végzett munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
A Polgármester úr beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
 

- December 15-én részt vett a DAKÖV Kft. záró ünnepségén, ahol elhangzott két fontos 
információ. Egyik, hogy nem csökkentik tovább a szolgáltatók számát, marad a 43 
szolgáltató, továbbá ígéretet kaptak, hogy a jövőben nem csak az állami tulajdonú 
cégek részesülnek a kompenzációból, hanem az Önkormányzati tulajdonú cégek is.  

- Részt vett az OBO Bettermann Kft. évzáróján, többek között azt is kihangsúlyozták, 
hogy 2017-ben is jó teljesítményt nyújtottak.  

- December 19-én jó hírt kapott az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól, - hogy az a 
felülvizsgálati kérelem, amelyre 5 millió forintot szavazott meg a Testület annak 
érdekében, hogy újra helyzetbe kerüljön a szennyvíztisztító telep felújítása -, sikeres 
lett és vissza kerülhet Bugyi község a 25/2012-es kormányrendeletbe, így 
megvalósulhat a beruházás a közbeszerzés után. 

- December 21-én helyszíni ellenőrzést tartott a katasztrófavédelem a szennyvíztisztító 
telepen, be akarták zárni, de a kisebb javításokat követően tovább működhet a telep. 
Megoldásnak az volt az elképzelésük, hogy a napi 600 m3 szennyvizet más 
településre kellett volna szállítani, aminek költségét az Önkormányzatnak ki kellett 
volna fizetni. Másik megoldás pedig az lett (ami eddig is megvalósult), hogy az 
enyhén tisztított szennyvíz ugyanarra a területre folyik - nyárfásba, a kárt pedig vagy 
az Önkormányzat, vagy a DAKÖV Kft. fizeti meg.  

- December 27-én meghatározták az elkerülő úttal kapcsolatos üzemeltetési 
lehatárolást. Bekerült az anyag a Magyar Közúthoz, amit megkap a közlekedési 
felügyelet. Közre kell működni az Önkormányzatnak abban, hogy teljesen előkészített 
anyag érkezzen be. Ehhez sok háttérmunkát kell elvégezni.  

- A Borzasi kápolna felújítására előkészítettek egy pályázati anyagot. Ezt a döntés több 
egyeztetést előzte meg, mivel a Kápolna egyházi tulajdonban van. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2018.(01.18.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri beszámolót, valamint a két ülés között 
végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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2. Civil szervezetek beszámolói – Gyuró Team Sport Egyesület  
(Gyurászik László elnök) 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Józsa László képviselő: A bizottság megtárgyalta a napirendet és az elnök részéről 
felvetődött, hogy a megnövekedett sportolói létszám miatt szeretné a támogatási összeg 
emelését kérni.  
 
Somogyi Béla polgármester: A mai napon megérkezett a támogatási igény az elnöktől, amit 
beépítenek a költségvetésbe. 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2018. (01.18.)sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Gyuró Team Sport Egyesület 2017. évi beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

3. Civil szervezetek beszámolói – Őszi Fények Nyugdíjas Klub (Viola 
Gáborné klubvezető) 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen megállapították, hogy aktív munka folyik a 
nyugdíjasoknál, sok programban részt vesznek.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
2/2018.(01.18.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Őszi Fények Nyugdíjas Klub 2017. évi beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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4. Civil szervezetek beszámolói- Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző 
Egyesület (Pintér Ildikó elnök) 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Rácz Zsolt képviselő: Szkeptikus volt az Egyesület felé, de megváltozott a véleménye, miután 
látja, hogy tartalmas rendezvények és programok vannak minden korosztály számára.  
 
Somogyi Béla polgármester: Megcélozták a Tájház előtt lévő telek megvásárlását, a bankkal 
fognak egyeztetni az árról.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2018.(01.18.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző Egyesület 2017. évi 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

5. Civil szervezetek beszámolói – Bugyi Sport Egyesület (Bai Miklósné 
elnök)  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Józsa László képviselő: A bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták a beszámolót, 
kérdéseiket feltették az Elnököt képviselő edzőnek, akitől a válaszokat megkapták.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy az elnökségi ülés összehívásáról volt-e már szó, lehet-
e tudni mikorra várható? 
 
Somogyi Béla polgármester: Az elnökségi ülés időpontját el lehet vinni április 30-ig is, 
amennyiben nincs indok összehívni, mivel akkor zárják le az évet. Szorgalmazni fogja, hogy 
februárban tartsanak ülést, de pontosan nem tudni mikor számíthatnak rá.  
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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4/2018. (01.18.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Bugyi Sport Egyesület 2017. évi beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 
 

6. A Napköziotthonos Óvoda 2018/2019 évi működéséhez 
szükséges döntések meghozatala 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismét eljött az óvodai beiratkozás ideje, az óvodavezető 
asszony megjelölte azokat a napokat, amikorra tervezi a beíratást. A bizottság jóváhagyta a 
kérelmet. 
 
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

6/2018.(01.18.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a Napköziotthonos Óvodába   
2018. április hó 24 napján    8:00-tól- 16:00 óráig 
2018. április hó 25 napján    8:00-tól- 16:00 óráig 
2018. április hó 26 napján    8:00-tól- 16:00 óráig 
írathatja be személyesen a szülők egyike a gyermekét. A 
Képviselő-testület  felkéri a jegyzőt a  beiratkozásról szóló 
fenntartói közlemény közzétételére. 
 

2)  Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 
Napköziotthonos Óvoda nyári nyitva tartásának idejét 2018. 
augusztus 06 - 2018. augusztus 26 közötti időszakban határozza 
meg. 

 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
        Bodnár Sándorné óvodavezető 
Határidő:1) pont: azonnal  
                 2) pont: 2018. augusztus 26.  
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7. 2018 évi augusztus 19-i programtervezet 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta a programtervezetet és elfogadásra 
javasolja a Testületnek. A költségvetése alacsonyabb, mint a korábbi években, és idén is 
számítanak a támogatásokra.  
 
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a programtervezet elfogadásáról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

7/2018.(01.18.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2018. évi Szent István napi programtervezetet elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

8. Kamrás Kft. út-tereprendezési kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: Kérelem érkezett Kamrás Károlynétól, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában lévő út nyomvonalának csökkentéséhez szükség van a tulajdonosi 
hozzájárulásra, mert az út mindkét oldalán bányászat folyik, de az út egy méterrel magasabb, 
amit saját költségükön szintbe szeretnének hozni.   
 
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a tereprendezésről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

8/2018.(01.18.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kamrás Kft kérelmének ismeretében úgy dönt, hogy a 
01269/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út –  mellékelt 

térkép szerint meghatározott- tereprendezési munkáinak 
elvégzéséhez   hozzájárul azzal a feltétellel, hogy az út 
mind funkcióban mind területben változatlanul 
megmaradjon. 
A tereprendezés költséget a Kamrás Kft. viseli.  Az út 
védelmét és sérthetetlenségét a térképen jelölt védőpillér 
biztosítja Ennek ellenére bekövetkező károsodás 
megszüntetését a vállalkozónak kell vállalnia.  
A munkavégzés során az út használatát folyamatosan 
biztosítani kell.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: február 01. 
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9. Döntéshozatal benyújtandó pályázatokról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: Lehetőség nyílik vállalkozói park kialakítására. Több alkalommal 
találkozott azokkal az igényekkel, hogy a vállalkozások kinőték a helyüket, kínáljon fel az 
Önkormányzat területet számukra. Ehhez három területet már megvizsgáltak. Egyik a Teleki 
– Sári úti kereszteződés, másik a szennyvíztisztítóval szembeni terület, harmadik az elkerülő 
út – Ürbői út által bezárt terület lehetne, amely jelenleg lakóövezetbe van sorolva. A 
területet fel lehet osztani, közművesíteni, bekeríteni és szilárd burkolatú úttal megközelíteni. 
Ennek kapcsán a Szőke tanya felé vezető út aszfaltozása is szóba jöhetne, ami kimaradt a 
korábbi aszfaltozás során, mivel az jó minőségű betonút, csak keskeny. Területnagyságtól 
függően sávosan támogatható a pályázat. Feltételek, hogy öt hektár terület legyen és 150 
millió forintba beleférjen. Pontos költségeket még nem tudnak, a közműveket meg kell 
terveztetni és el kell készíteni a költségvetését az kerítésre, útépítésre stb. A pályázatban az 
a vonzó, hogy három évig kell az Önkormányzatnak fenntartani és közreműködni az 
üzemeltetésben, ezt követően értékesíthető a tulajdonosoknak. A pályázat 70 %-os 
támogatottságú, 30 % önrészt kell vállalni az Önkormányzatnak, ezen kívül 10 millió forint 
nem elszámolható egyéb költsége van. Az ürbői út melletti terület Natura 2000-es 
besorolásban van, ez problémát jelenthet, még fel is kell tölteni, mert mély fekvésű.  
 
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a vállalkozói parkról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

9/2018.(01.18.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú 
vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” c. 
PM_VALLPARK_2017 sz.  kiírására. 
Projekt megvalósulásának helyszíne a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
tulajdonában lévő 01125 hrsz-ú terület. 
Projekt összköltsége:     367 142 000 Ft. 
Projekt elszámolható összköltsége:    357 142 000 Ft. 
Támogatás mértéke:     249 999 400 Ft. 
Önerő mértéke:      107 142 600 Ft., ezen felül 
a 
Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:    10 000 000 Ft. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a projekthez szükséges önerőt az éves 
költségvetés terhére biztosítja. 
Az önkormányzat felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a projekthez 
szükséges szerződések aláírására. 
 
Határidő:  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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Másik pályázati lehetőség a LEADER Vidékfejlesztési Program keretében nyílik meg, amellyel 
a Borzsai Kápolna felújítását célozhatnák meg, mivel jól beleillik a turisztikába. A kápolna 
körüli terület Bugyi község közigazgatási területéhez tartozik, de a Kápolna és a közvetlen 
előtte lévő terület Dabashoz tartozik és valójában Sáriból többet járnak ki a lakók, de mégis 
közösen tartják rendben. Az a terv, hogy helyreállítják a Kápolnát, már építész dolgozik a 
terven. Teljes felújításra nincs szükség, csak részlegesre, továbbá Templomra sincs szükség, 
elég lesz a kegyhely funkció. A program civil szervezésre működik, de a felújítást követően a 
rendezvények számának növekedését jelentené, Ócsa felől növekedne a turisztika, de 
feltétel egy alkalmazott felvétele, amely a Dabas Önkormányzat működtetett alapítvány által 
megoldható. A Dabas-Sári zarándokút bele esik a Kápolna nyomvonalába, amely még pozitív 
lehet a pályázat szempontjából. A projekt várható költsége 30 millió forint, amihez 15 millió 
nyerhető, a fennmaradó 15 millió költséget Dabas és Bugyi települések egyenlő arányban 
megosztanák egymás között. A tervezés folyamatban van, vannak kötelező elemek az 
építkezéssel összefüggően. A tetőt egy ún. lebegő tetővel gondolták megvalósítani, ami azt 
jelenti, hogy oszlopokon álló tetővel oldanák meg a Káplna védelmét a beázástól.  
 
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázati részvételről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

10/2018.(01.18.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy részt kíván venni a Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesület, Versenyképes helyi turisztikai kínálat 
megteremtése című, VP.-19.2.1.-33-3-2017 kódszámú pályázati 
felhívásán. 
A projekt címe: Borzasi Kápolna felújítása 
A megvalósítási helyszín: Bugyi Nagyközség 0171/2 hrsz. és 
0172/3 hrsz. 
A projekt összes költsége: bruttó 30.000.000 Ft. 
A pályázat megvalósításához szükséges önerő: bruttó 
15.000.000 Ft, melyet Bugyi Nagyközség Önkormányzata és 
Dabas Város Önkormányzata a pályázathoz közösen 50-50%-
ban biztosít.  Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 
a támogatás elnyerése esetén az önerő összegét a 2018. évi 
költségvetésében elkülöníti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
a pályázat benyújtásával kapcsolatos dokumentumok 
aláírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető 
Határidő: Pályázat benyújtása: 2018. február 15. 
 

Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a konzorciumi szerződésről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
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11/2018.(01.18.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, Versenyképes 
helyi turisztikai kínálat megteremtése című pályázat benyújtásához 
Dabas Város Önkormányzattal és a Római Katolikus 
Egyházközséggel konzorciumi szerződést köt. A szerződésben 
vállalja - a pályázat benyújtásával és a projekt végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokra - a gesztor önkormányzat szerepét. 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához vállalja, hogy a 
Borzasi Kápolna tulajdonosától - Római Katolikus Egyházközségtől - 
a 0171/2 hrsz-ú területre vonatkozóan 6 évre vagyonkezelésbe 
veszi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a 
szerződések aláírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester  
         Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető 
Határidő: Pályázat benyújtása: 2018. február 15. 

 
 

10. Döntéshozatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 

önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
dr. Szatmári Attila jegyző: Ismerteti a Képviselőkkel, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt felváltotta a általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvény, így az önkormányzati rendeletekben is át kell vezetni a 
módosításokat.  
 
Kérdés nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását, 
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta 
az 1/2018. (I.22.) sz. önkormányzati rendeletét az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról 
 

11. Puskás Tivadar u 6. penészmentesítése 
Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: Meg kell szüntetni a Puskás Tivadar utca 6 szám alatti 
önkormányzati ingatlan lakásban a penészedést. 6 személy lakik bent, télen a vizes ruhák 
szárítása és a lapos tető okozza a problémát. A szellőzőrendszer kiépítése Br. 304 ezer 
forintba kerül.  
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Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a penészmentesítésről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

12/2018.(01.18.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Bugyi, Puskás Tivadar u. 6 szám alatti 
lakásba automatikus Higroszabályozású, aktív szellőző 
rendszert épített ki az Automataszellőzés.hu Kft.-vel.  
(Cím: 2213 Monorierdő, Monori út 14174.,  
adószám: 25327340-2-13).  
A szellőzőrendszer kiépítési díja Br. 304.000.- Ft. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester  
Határidő: február 20. 

 
 

12. Települési információs anyagok elkészítése 
Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Korábban volt már kezdeményezés a település információs 
anyagának elkészítésére, most ismét napirendre került.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Azt tapasztalta, hogy szükség van rá, mivel több 
esetben fordult elő, hogy bementek a Művelődési házba vagy a Hivatalba és információs 
anyagot kértek a településről. Nincs ilyen anyaga az Önkormányzatnak, most itt a lehetőség, 
hogy összegyűjtsék.  
Kérdés, hogy mennyit rendeljenek és kit nevezzenek meg kapcsolattartónak.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Azt tapasztalja, hogy ezek a prospektusok manapság nem 
népszerűek, mivel minden elérhető az interneten. A honlapot kellene frissíteni és 
naprakészen tartani.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Be kell építeni az adatgyűjtés költségét, addig nem 
szükséges dönteni a megjelenésről.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Javasolja, hogy 1 millió forintot különítsenek el információgyűjtésre.  
 
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az információs anyagok 
összegyűjtéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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13/2018.(01.18.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Bugyi Nagyközséget bemutató információs 
tájékoztató anyagok összegyűjtésére 1 millió forintot 
elkülönít a 2018. évi költségvetésbe.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester  
Határidő: február 30. 
 
 

A napirendi pont tárgyalását követően megérkezett Molnár Tibor képviselő, a Testület 
létszáma 9 főre változott.  

 
 

13. Polgármesteri Hivatal településképet meghatározó felújítása" 
közbeszerzési eljárás megindítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: El kell fogadni a felhívás tartalmát, a közbeszerzésen induló 
cégekről is dönteni kell, bíráló bizottsági tagokat kell választani. A közbeszerés időben együtt 
fut a Református Iskola épületével, de nem biztos, hogy egy kivitelező fogja mindkét 
felújítási munkát elvégezni.  
Az iskola épületének munkáit június közepén kell elkezdeni és augusztus végére el kell 
készülni, mire kezdődik a tanév. 
Így egy kivitelező esetén a Hivatal épületét már áprilisban el kellene kezdeni, és szűk a 
határidő júniusig.  
 
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a közbeszerzési eljárás 
elindításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2018.(01.18.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. 
pályázati kiíráson elnyert Polgármesteri Hivatal településképet 
meghatározó felújítása" projektre (azonosító szám: 1778665282) 
vonatkozó uniós értékhatár alatti Hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli 
Kbt. 115.§. (1) bekezdése alapján  - közbeszerzési eljárást indít.  

2)  Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018 évre 
vonatkozó közbeszerzési tervet az 1) pontban leírt közbeszerzési 
eljárással fogadja el. 

3)  Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Bíráló bizottság 
tagjának megbízza  

• Szatmári Attila jegyző - jogi és közbeszerzési szakértelem 

• Pótiné Safranyik Anikó - pénzügyi szakértelem 
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• Mészáros Ernő - műszaki szakértelem 

• Osváth Sándor - közbeszerzési szakértő 
4)   Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Polgármesteri 

Hivatal településképet meghatározó felújítása” közbeszerzési eljárásra 
vonatkozó a jelen előterjesztésben foglalt ajánlati felhívást, ajánlati 
dokumentációt jóváhagyja.  

5) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
közbeszerzési eljárásban az alábbi cégektől kér ajánlatot: 

• Név: M + L Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
  Cím: 2000 Szentendre, Dobozi utca 1. 

• Név: VÁRHEGY Építő Kft. 
  Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 117. 

• Név: Kikilai Zoltan egyéni vállalkozó 
  Cím: 2000, Szentendre, József Attila u. 32. 

• Név: Famix Hungária Kft. 
  Cím: 1045 Budapest, Széchenyi tér 8. fszt. 4. 

• Név: H&G PROJEKT Építőipari Kft. 
 Cím: 2000 Szentendre, Táncsics M utca 9. 

 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: 30 nap 

 
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
        
 
Somogyi Béla       dr. Szatmári Attila 
polgármester           jegyző 


