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

2020. március 09-i soron kívüli ülésén 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
 
Jelen vannak: Nagy András Gábor - polgármester   

Csizmadi László - alpolgármester,  
Bálintné Balogh Mária, Gyurászik László, Józsa László, Molnár Tibor, Nagy 
Zsolt, Rácz Zsolt, Szabó Gábor László- képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szatmári Attila - jegyző 
              Török Anita – pénzügyi vezető 

Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
 
Lakosság részéről: -  
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Nagy András Gábor polgármester úr köszönti a soron kívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 
mind a 9 fő jelen van.  
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg.  
 
Észrevétel nem érkezett, 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. Közbeszerzés kiírása Bölcsőde tovább építése Bugyi községben építési beruházás 
tárgyában 

 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. Közbeszerzés kiírása Bölcsőde tovább építése Bugyi községben építési 
beruházás tárgyában 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: Azért szükséges a mai napon döntés hozni a nyílt 
közbeszerzés elindításáról, mert minél előbb el kell indítani kiírást annak érdekében, hogy 
még az idén befejeződhessen a Bölcsőde épületének építése. Felmérték a lehetőségeket, van 
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építőipari kapacitás, de csak nyílt közbeszerzést lehet indítani, meghívásos közbeszerzés 
lebonyolítására nincs lehetőség.  
Először arról kell dönteni, hogy ki legyen a közbeszerzést lebonyolító cég, majd dönteni kell a 
bíráló bizottság tagjairól, és az ajánlati felhívás jóváhagyásáról.   
 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja dr. Egresi Márton 
ajánlatáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

32/2020. (03.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy hogy a, „Vállalkozási szerződés az „Új bölcsőde építése Bugyi 
Nagyközségben” tárgyú kiegészítő építési beruházás 
megvalósítására” közbeszerzési eljárás lebonyolítására dr. Egresi 
Márton egyéni vállalkozó (Cím: 1238 Budapest, Új Élet utca 4., Asz: 
66858900-1-43) 1.200.000,-Ft(áfamentes) összegű ajánlatát 
fogadja el. 
  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse 
meg.   
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 

Ezt követően 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: 
 
 

33/2020. (03.09.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a, Vállalkozási szerződés az „Új bölcsőde építése Bugyi 
Nagyközségben” tárgyú kiegészítő építési beruházás 
megvalósítására közbeszerzési eljárás vonatkozóan Kbt. Harmadik 
Rész 112.§. b) pontja szerinti nemzeti értékhatárokat elérő 
értékű nyílt közbeszerzési eljárás indít.  
 

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

• dr. Szatmári Attila jegyző - jogi szakértelem 

• Török Anita - pénzügyi szakértelem 

• Fabók Ferenc - műszaki szakértelem 
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• dr. Egresi Márton (FAKSZ: 00563) közbeszerzési szakértő 
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Vállalkozási szerződés az „Új bölcsőde építése Bugyi 
Nagyközségben” tárgyú kiegészítő építési beruházás 
megvalósítására” közbeszerzési eljárás közbeszerzési eljárásra 
vonatkozó a jelen előterjesztésben foglalt ajánlati felhívást, 
ajánlati dokumentációt jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlati felhívásban nem 
értékelési szempontot érintő előírásokat, változtatásokat 
elvégezze. 

 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
   dr. Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 15 nap 

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

K.m.f. 
        
Nagy András Gábor      dr. Szatmári Attila 
   polgármester                jegyző 


