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

2020. június 29-i soron kívüli ülésén 
 
 

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

Csizmadi László - alpolgármester,  
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             
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 8 
fő jelen van. Bálintné Balogh Mária képviselő jelezte távolmaradását.  
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg.  
Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
napirendek elfogadást és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 

 
1. Előterjesztés kerékpárút közbeszerzés lezárására, nyertes kiválasztására 

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

2. Bugyi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosítása  
/OBO Bettermann Kft módosítása/ 

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

3. Döntéshozatal pályázaton történő indulásról 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
4. Bölcsődevezetői megbízás meghosszabbítása 

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

5. Bölcsődevezetői álláshelyre pályázat kiírása 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
 
 



 3 

 

Napirend tárgyalása 
 

1. Előterjesztés kerékpárút közbeszerzés lezárására,  
nyertes kiválasztására 

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Ismerteti a kerékpárút közbeszerzési eljárásának 
eredményét, mi szerint négy cég nyújtott be pályázatot az építésre, amelyből egy hiányos 
anyagot küldött be és nem pótolható, ezért azt érvénytelennek kell nyilvánítani.  
A Gerulus Kft, a Sziget Szilárd Kft, valamint a Hidrográd Kft. ajánlata érvényes volt, ezek közül 
kell nyertes pályázót választani. A legkedvezőbb árajánlatot a Gerulus Kft. nyújtotta be, ezért 
javasolja ezt javasolja nyertesnek.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Mit lehet tudni az érvényes pályázó cégekről? 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Hidrográd Kft. végezte az Erzsébet királyné, Ady Endre 
utcák felújítását az elmúlt évben. 
A Gerulus Kft. pedig a Hangár utat csinálta tavaly ősszel.  
A Sziget-Szilárd Kft. még nem dolgozott az Önkormányzatnak, a céget ajánlották, jó 
vélemények vannak a cégről. 
 
További kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a termőföld 
értékesítésről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2020. (06.29.) sz. K.t. határozat: 

 
Nagy András Gábor polgármester - igen 
Csizmadi László alpolgármester - igen 
Gyurászik László képviselő - igen 
Józsa László képviselő - igen 
Molnár Tibor képviselő - igen 
Nagy Zsolt képviselő – igen 
Rácz Zsolt képviselő - igen 
Szabó Gábor László képviselő – igen 

 
1)    Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Arany J. utca-
Bajcsy Zs. utca gyalog-és kerékpárút” (EKR000566472020) című közbeszerzési 

eljárását eredményesnek nyilvánítja. 
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gerulus 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2337 Délegyháza, Tsz telep Külterület) 
ajánlattevő ajánlatát nyertes ajánlatnak nyilvánítja az alábbiak szerint: 
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 Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető    
tartalmi elemei: 

Nettó ajánlat ár (HUF) 124.998.000,- HUF 

Többletjótállás mértéke hónapban megadva 
a minimálisan kötelező 24 hónap felett 

(minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 
24 hónap 

Gerulus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, 
megfelel a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt feltételeknek és előírásoknak. A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerint az ajánlata részeként benyújtott dokumentumokban 
megfelelően igazolta, hogy a kizáró okok hatálya alatt nem áll, valamint 
valamennyi szükséges nyilatkozatot/dokumentumot az előírásoknak 
megfelelően benyújtotta, illetve a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a 
legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot adta. 

3) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az eljárás során 
beérkezett, a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték 
arányú ajánlatban foglaltak szerint a rendelkezésre álló fedezet összegét 
kiegészíti további nettó 9.399.680,- forint összeggel. 

4)    Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Gerulus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2337 
Délegyháza, Tsz telep Külterület) ajánlattevővel az ajánlatban foglalt 
feltételekkel és nettó 124.998.000,- Ft +Áfa ajánlati árral a vállalkozási 
szerződést a Kbt. előírásai szerint megkösse. 

5)   Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót az eljárást lezáró Összegezés ajánlattevőknek 
való megküldésére a döntéshozatalt követően haladéktalanul, de legkésőbb 
3 munkanapon belül. 

6) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fischer Trade 
2011 Kft. ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy ajánlattevő az ajánlata 
részeként benyújtott szakmai ajánlatában hibás költségvetési kiírást csatolt, 
amely tekintetében a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja figyelembevételével 
hiánypótlás kibocsátására nem volt lehetőség. 

 
7) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sziget-Szilárd 

Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft., illetve Hidrográd Víz és 
Közműépítő Kft. ajánlattevők ajánlatát ajánlatkérő a - felhívás V.2) 14. 
pontjában előírtak szerint - Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések 
alapján az értékelést követően részletesen nem vizsgálta. 
 

 Határidő: 3 munkanap- írásbeli összegezés kiküldésére   
 Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

     Török Anita pénzügyi vezető    
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2. Bugyi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosítása 
/OBO Bettermann Kft módosítása/ 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: Az OBO Kft. nyújtott be igényt HÉSZ módosításra, 
amelyben kérik, hogy az OBO területének egy részét módosítsa az Önkormányzat Gipe3-ra, 
így a zöldterület arányát 25 %-ra csökkentik. Szeretnék a bővítést folytatni, de a jelenlegi 
szabályozás nem teszi lehetővé csak a módosítást követően.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadott: 
 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadta a 12/2020. (VI.30.) önkormányzati rendeletét Bugyi 

Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 23/2009. 

(XI.25.) sz. rendeletmódosításról 

 
 

3. Döntéshozatal pályázaton történő indulásról 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Pályázat nyílik önkormányzati utak felújítására. Építésre 
nem lehet pályázni, csak felújításra. Megvizsgálták, felmérték a település utcáit, amelyek 
szóba jöhetnek a felújítás során. Sajnos van több utca is, ahol rosszak a járdák, de azok nem 
önkormányzati tulajdonban vannak, így azokra nem pályázhatnak. Amire pályázni tud az 
Önkormányzat, az a Tompa utca, Május 1 utca és a Sport utca járdái. A pályázható összeg 30 
millió forint, amihez 50 %-os támogatást nyújtanak. A pénzösszeg biztosítása a 2021 évi 
költségvetés terhére történne. A pályázatot július 10-ig kell beküldeni.  

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

55/2020.(06.29.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 
miniszterrel közösen hirdetett a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. c) pontja szerinti 
(Belterületi utak, járdák, hidak felújítása) önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására.  
A pályázatot az alábbi önkormányzati utak melletti járdaszakasz estében nyújtja 
be: 
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Május 1 utca (hrsz: 393) 
Május 1 utca (hrsz: 363) 
Tompa utca (hrsz: 312) 
Sport utca (hrsz: 5/3; 5/51) 
 
A beruházás összköltsége: bruttó 30.566.698.- Ft. 
A pályázat megvalósításához szükséges bruttó 15.283.349.- Ft. saját forrást az 
Önkormányzat a 2021. évi költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
  Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő: 2020. július 10. 

 
 

4. Bölcsődevezetői megbízás meghosszabbítása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
Nagy András Gábor polgármester: A korábbi döntés a bölcsődevezető határozott idejű 
vezetői megbízásáról szólt, most javasolja a megbízást augusztus 15-ig meghosszabbítani.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az bölcsődevezető 
álláshely meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
56/2020.(06.29.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Tóth Veronika Bölcsődevezetői álláshelyét 
2020. augusztus 15. napjáig meghosszabbítja. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2020. július 15. 

 
5. Bölcsődevezetői álláshelyre pályázat kiírása 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Augusztus 15-én lejár az bölcsődevezetői állás, ezért újra 
ki kell írni pályázatot.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az bölcsődevezetői 
álláshely pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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57/2020. (06.29.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Bugyi Nagyközségi 
Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) 
álláshelyére 2020. október 01 - 2025. augusztus 
31. napjáig tartó határozott időre pályázatot ír 
ki a határozat mellékletét képező feltételekkel.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
               Dr. Szatmári Attila jegyző     

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

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


