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

2018. április 06-i rendkívüli ülésén 
 

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

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

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szatmári Attila – jegyző 
     
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 7 
fő jelen van, Csizmadi László és Rácz Zsolt képviselők jelezték távolmaradásukat. 
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, valaki szeretne -e új napirendet tárgyalni, a napirendi pontokhoz észrevételt 
tenni.   
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. Döntéshozatal önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések keretében járda 
felújítása” közbeszerzési eljárásban   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

2. Ajánlat ismertetése a 1079 és 1081. hrsz-ú területekre 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

3. Uszoda tervezési ajánlat ismertetése  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

4. Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása – pályázat benyújtása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

5. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság támogatása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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6. Japán Kulturális Nap támogatása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

7. Elkerülő út tervezési szerződés módosítása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

8. Külterületi út felújítása közbeszerzési eljárás elindítása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
 

Napirend tárgyalása 
 

 

1. Döntéshozatal önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
keretében járda felújítása” közbeszerzési eljárásban   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Kiegészítő információként elmondja, hogy nem a legfontosabb 
járdákra lehetett pályázni, mivel csak önkormányzati tulajdonban lévő járdák felújítására 
lehetett pályázni. Az érintett utcák az Ady Endre, Táncsics Mihály, Ráday, Erzsébet királyné 
és a Kölcsey Ferenc utca eleje. A felújítás teljes összege 28.8 millió forint, amelyre 50 %-os 
támogatást lehet nyerni. Azt már korábban is tudták, hogy nehéz lesz kivitelezőt találni.   
Az anyagbeszerzést az Önkormányzat fogja végezni, mert kedvezményes áron tudnak 
térkövet vásárolni a betonüzemből.  
Azt mindenkinek tudni kell, hogy lettek volna fontos utcák, amit szerettek volna felújítani 
járdával, de a pályázati kiírás nem tette lehetővé azon utcákban az építést, amely még 
nincsenek önkormányzati tulajdonban. Már kezdeményezték az utak és a járták 
elválasztását, amint ez megvalósul, szeretnék a többi járdát is felújítani. Bízik benne, hogy 
lesz a jövőben is támogatás hozzá.  
 
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy fog épülni a járda, ráépítéssel a kerítésre, vagy 
marad el hely a kerítés mellett? 
 
Somogyi Béla polgármester: Az utcákat Mészáros Ernő kollégája már felmérte és 
elmondható, hogy vannak szakaszok, ahol nagyon jó állapotú a járda, van, ahol felújításra 
szorul. Természetesen csak a rosszat fogják javítani, mivel a pályázat is csak felújításra szól, 
új építésére nem. A szinteket összehozzák, de az anyaga sem lesz egynemű, továbbá a régi 
nyomvonalon fog haladni és egy méter szélességben fog a régihez csatlakozni. Ahol több 
mint egy méter a jelenlegi szélessége, ott a szabályos mérettel fogják építeni.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Úgy gondolja, ahol rossz minőségű a járda, ott az 
Önkormányzatnak saját forrásból is kell járdát építeni.  
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Somogyi Béla polgármester: Bízik benne, hogy amint önkormányzati tulajdonban lesz a főbb 
utak mentén is a járda, arra is tudnak majd pályázatot nyerni. Természetesen, ha ez nem így 
lesz, akkor is szem előtt tartják a felújítást és betervezik a költségvetésbe.  
 
További kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat 
benyújtásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

66/2018.(04.06.) sz. K.t. határozat: 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az, „önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések keretében járda felújítása” projektre vonatkozóan 
uniós értékhatár alatti Hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli Kbt. 
115.§.(1) bekezdése  alapján  - közbeszerzési eljárást indít.  
 

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

• Szatmári Attila jegyző - jogi és közbeszerzési szakértelem 

• Török Anita - pénzügyi szakértelem 

• Mészáros Ernő - műszaki szakértelem 

• Dr Egresi Márton - közbeszerzési szakértő 
 

3)  A önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések keretében 
járda felújítása” projektet a 2018 évi közbeszerzési tervben – 
mellékelt adattartalommal feltünteti. 

 
4.) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

„önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
keretében járda 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: 

 

• Nálhi Elek-2344 Dömsöd Bercsényi u. 11 

• Kamilla Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-Dömsöd Végh köz 5. 

• Graform F.2. Kft – Dömsöd Dabi sziget 11. 
 

• LG Road-2724 Újlengyel Határ út. 12. 
 

• Munkabíró Kft -Ócsa Falu T. u. 16. 
 

 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: azonnal 
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Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

67/2018.(04.06.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az, „önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések keretében járda felújítása” projektre 
vonatkozóan uniós értékhatár alatti Hirdetmény nélküli, 
tárgyalás nélküli Kbt. 115. §. (1) bekezdése szerinti 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízza dr. Egresi 
Márton egyéni vállalkozót 250.000,-Ft (áfamentes) megbízási 
díjjal.  

 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 
 

Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 

2. Ajánlat ismertetése a 1079 és 1081. hrsz-ú területekre 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Több ülésen említette már, hogy uszoda építésén 
gondolkodnak, amely jó úton halad és próbálják megvásárolni helyszínnek a Kossuth L. utcai 
két kertvéget. Korábban már kértek ajánlatot a tulajdonosoktól (Bak Károlyné és a Katolikus 
Egyház), majd ezt követően tárgyalt is velük. A megállapodás 1.950.- Ft/m2 áron történt, de 
az Egyház részéről kikötés, hogy közösségi célra értékesíti. A tárgyaláson próbáltak hasonló 
árat kialkudni, mint ahogy az Önkormányzat is értékesített területeket. Megközelítöleg 21 
millió forint lesz a két kert ára, viszont az uszoda építése kapcsán érintett még két ingatlan a 
megvételben, de azok tulajdonosaival még nem beszélt.  
 
További kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolóról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

 
68/2018.(04.06.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Bak Károlyné –Bugyi Kossuth u. 9 szám alatti 
lakos tulajdonát képező  

•  1079 hrsz-ú 3984 m2 nagyságú „beépítetlen terület” 
elnevezésű, valamint  

•  a 1080 hrsz-ú 1418 m2 nagyságú „beépítetlen terület” 
elnevezésű, ingatlanokat 1950,-Ft/m2 vételáron megveszi  
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2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Római Katolikus Egyház tulajdonát képező 1081 
hrsz-ú 5356 m2 nagyságú „beépítetlen terület” elnevezésű 
ingatlant 1950,-Ft/m2 vételáron megveszi.  
A Képviselő-testület elfogadja a Katolikus Egyház azon 
értékesítési feltételét, hogy a 1081 hrsz ingatlant közösségi 
célra hasznosítható. 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vétellel kapcsolatos 
okiratokat aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester   
        Török Anita pü vezető  

 
 

3. Uszoda tervezési ajánlat ismertetése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Kértek árajánlatot uszoda tervezésre, amelyre megérkezett az 
ajánlat, amely 2X14.9 millió forintról szól. Ahhoz, hogy a pályázatot be tudják adni, csak az 
engedélyes tervekre van szükség, a kiviteli tervekre még nem, csak ha megnyerik a TAO 
pályázatot. Már tárgyalást folytatott az vízilabda szövetséggel, akik beadhatják a pályázatot, 
mert csak úszósport keretében pályázhatnak. Amennyiben megnyerik a pályázatot, a 
település az úszósport bázisa lehet. Az építés nem olcsó, akárcsak a sportcsarnok volt.  
 
dr. Szatmári Attila jegyző: A soron következő gazdasági bizottsági ülésen a tervezők 
ismertetni fogják a kiviteli terveket.  
 
Molnár Tibor képviselő: Egy uszodának magas a fenntartási költsége. Nem lesz túl nagy falat 
ez az Önkormányzatnak a következő évekre? 
 
Somogyi Béla polgármester: Még egy bölcsődével is tervez az Önkormányzat, amiket, ha 
megépül akkor működtetni kell.  
 
Molnár Tibor képviselő: Fontosabbnak tartja a járdák megépítését, mint az uszodát, hacsak 
nem nyernek hozzá magas összegű támogatást.  
Pénzt kell fordítani az önkormányzati belterületi utakra is, mivel a Szabó Dezső utca és az Új 
utca ócsai út felőli végén romlik az aszfalt állaga.  
 
Somogyi Béla polgármester: Tudnak róla, le kell gyalultatni az útpadkát, hogy a víz 
lefolyhasson róla. 
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További kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az uszoda -
tervezésről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

69/2018.(04.06.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Plan Generál Kft. Bugyi Sportcsarnok Uszoda engedélyezési 
terv készítésére vonatkozó 14 900 000,- Ft + áfa, azaz 
tizennégymillió-kilencszázezer forint + áfa ajánlatát elfogadja 
és felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és Török Anita 
pénzügyi vezetőt a szerződés aláírására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

    Török Anita pénzügyi vezető 
 
 

4. Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása – pályázat 

benyújtása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Korábban már pályáztak az Ady utca – Erzsébet utca 
útburkolatának felújítására, de akkor nem lett nyertes. Ismét szeretnék beadni a pályázatot, 
de előtte át kell számolni a tervezőnek a költségvetését. Tárgyaltak a ProRégió Kft-vel, akik 
elvállalták a pályázat megírását.  
 
További kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat 
benyújtásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2018.(04.06.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be 
a Nemzetgazdasági Minisztérium „Önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének 
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén” címmel kiírt PM_ONKORMUT_2018 kódszámú 
pályázati kiírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő: 2018. április 23. 
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Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az Erzsébet királyné és az Ady Endre 
utcára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2018.(04.06.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium 
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 
történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének 
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 
címmel kiírt PM_ONKORMUT_2018 kódszámú pályázati kiírására. 
A pályázatot az alábbi utak felújítás szilárd burkolattal történő 
kiépítése estében nyújtja be: 
Ady Endre utca (hrsz: 1123) 
Erzsébet királyné utca (hrsz:166/2) 
 
A pályázat összes költsége: bruttó 63.940.125.- Ft. 
A pályázat megvalósításához szükséges bruttó 19.182.038.- Ft. 
összegű saját forrást az Önkormányzat a 2018. évi 
költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a 
pályázat benyújtásával kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
          Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő: 2018. április 23. 

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a megbízási díjról szóló határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

72/2018.(04.06.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nemzetgazdasági Minisztérium „Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” címmel kiírt 
PM_ONKORMUT_2018 kódszámú pályázat elkészítésével a 
Pro Régió Nonprofit Kft-t bruttó 2.159.998.- forintért bízza 
meg.  
Továbbá nyertes pályázat esetén a Pro Régió Kft.-t bízza meg 
bruttó 1.397.000.- Ft összeggel a projekt menedzsment 
feladatok ellátásával. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

          Török Anita pénzügyi vezető 
      Határidő: 2018. április 23. 
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5. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság támogatása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Amikor a támogatásra benyújtották a kérelmet, akkor szó esett 
róla, hogy vállalnak fakivágást és fametszést is. Szeretné az Önkormányzat megbízni őket a fő 
utak mentén gallyazási munkák elvégzésére, amit 360 ezer forintért végeznek el.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A munkát április 08-án, vasárnap fogják végezni. A 
munkát segítik a TEFÜSZ dolgozói, akik a darálni valót összegyűjtik, a szociális fának valót 
behozzák az Önkormányzathoz.   
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a támogatásról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

73/2018.(04.06.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (2337 
Délegyháza, Petőfi utca 243/7 hrsz. 4. lakás, adószám: 
18726826-1-13) részére 2018. évben 360 000,- Ft azaz 
háromszázhatvanezer Ft anyagi támogatást nyújt az egyesület 
működési költségeihez.   
A támogatás felhasználásáról az Egyesület legkésőbb 2019. 
január 31-ig elszámolni köteles. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a támogatási 
szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2018. április 13. 
Felelős Somogyi Béla polgármester 
Török Anita pénzügyi vezető 

 

6. Japán Kulturális Nap támogatása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Józsa László képviselő: Ismerteti, hogy idén kezdődött a japán sport oktatása a művelődési 
házban, többen érdeklődnek utána, ezért úgy gondolták, hogy tartanak bemutatót. Az oktató 
mester kiskunlacházi, aki szeretné bemutatni a sportot Bugyi településen is. A nagyteremben 
rendszeresen tartanak oktatást, a program színes és látványos lesz, ahova a környékbelieket 
is meg fogják hívni. 
 
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy mennyi az összes költsége a programnak? 
 
Józsa László képviselő: Az összes költsége 180.000.- forintba kerül.  
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Molnár Tibor képviselő: Véleménye szerint rontani fogja a program látogatottságát, ha 
fizetős lesz a belépés. 
 
Józsa László képviselő: A program egész napos lesz, karszalag viseléssel bármikor szabad a 
ki- és belépés.  
 
További kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a japán kulturális 
nap támogatásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 5 igen és 2 
tartózkodási szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2018.(04.06.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Meredek Sportegyesület (1141 Budapest, Paskál utca 31/b., 
adószám: 18096428-1-42) részére 2018. évben 180 000,- Ft 
azaz száznyolcvanezer Ft anyagi támogatást nyújt a Bessenyei 
György Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében 
megrendezésre kerülő I. Japán Kulturális Napok 
lebonyolításához.  
A támogatás felhasználásáról az Egyesület legkésőbb 2018. 
május 31-ig elszámolni köteles. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a támogatási 
szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2018. április 13. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

  Török Anita pénzügyi vezető 
 

7. Elkerülő út tervezési szerződés módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: A jelentős tervezési költség mellé plusz költség merült fel, mivel 
jogszabályváltozások miatt plusz feladatokat kellett elvégezni. Az Önkormányzat tulajdonába 
kerülő útszakaszokat le kellett határolni. 
 
Molnár Tibor képviselő: Úgy látja, hogy nem gazdaságos az OBO-ig építeni elkerülő utat. Túl 
nagy kerülőt kell a teherautóknak megtenni, hogy kivezessék a forgalmat a településről. 
 
Somogyi Béla polgármester: A korábbi tervek nem is erről szóltak, de nem kaptak 
hozzájárulást, hogy a Cseresznyefától – Alsónémedi alá, az OMV kúthoz vezessék a 
forgalmat. A gazdák ellenálltak, nem tudták terveztetni, új nyomvonalat kellett megjelölni.  
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További kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
többletfeladatok díjáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
75/2018.(04.06.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bugyi Nagyközséget elkerülő út 5202 j. – 52103 j. – 52104 j. – 
5202 j. utak közötti szakasz (északról-keletről elkerülő 
nyomvonal) engedélyezési tervdokumentáció korszerűségi 
felülvizsgálata alapján a kiegészítő és új tervek elkészítésére 
2016. október 17-én megkötött szerződés módosítását és a 
jogszabályi változás miatt keletkező többletfeladatok 
teljesítésére 1 200 000,- Ft + ÁFA többlet vállalási díjat 
tudomásul veszi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
     Török Anita pénzügyi vezető 

 

8. Külterületi út felújítása közbeszerzési eljárás elindítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Nyertes lett a Hangár melletti Délegyházára bevezető út 
pályázata, el kell indítani a közbeszerzést, amihez szükség van a testület határozatára.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a külterületi út felújítás 
közbeszerzési eljárásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2018.(04.06.) sz. K.t. határozat: 
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. pályázati kiíráson elnyert „01279/1,2 
hrsz-ú út szilárd burkolattal történő felújítása” projektre 
vonatkozóan uniós értékhatár alatti Hirdetmény nélküli, tárgyalás 
nélküli Kbt. 115.§.(1) bekezdése  alapján  - közbeszerzési eljárást 
indít.  
 

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

• Szatmári Attila jegyző - jogi és közbeszerzési szakértelem 

• Török Anita - pénzügyi szakértelem 

• Mészáros Ernő - műszaki szakértelem 

• Osváth Sándor - közbeszerzési szakértő 
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3)   Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„’01279/1,2 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő felújítása” 
közbeszerzési eljárásra vonatkozó a jelen előterjesztésben foglalt 
ajánlati felhívást, ajánlati dokumentációt jóváhagyja.  

 
4) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárásban legalább 5 
ajánlattevő kijelölésére. 

 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: azonnal 

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

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


