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

2018. október 19-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, Szatmáriné dr. Drahos 
Ildikó, Szabó Gábor László - képviselők 

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szatmári Attila – jegyző 
Török Anita – pénzügyi vezető  
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 

              
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 7 megválasztott 
tagjából fő jelen van. 
Ezt követően a polgármester úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója a 
napirendekhez. 
A Polgármester úr megállapítja, hogy kiegészítést senki nem kért, majd szavazásra bocsátja a 
meghívóban meghirdetett napirendek elfogadást és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 

 
1. Napköziotthonos Óvoda létszámbővítése 

 
2. Döntéshozatal „Szilárd burkolatú járdák felújítása Bugyi Nagyközségben” építési 

beruházás közbeszerzési eljárásban   
 

3. Polgármesteri Hivatal telekrendezése 

 
 

Napirend tárgyalása 
 

1.  Napköziotthonos Óvoda létszámbővítése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Már az óvodai beszámolóban is szerepelt, hogy be kell segíteni 
az óvodai munkák terén, majd felvetődött az igény az Óvodavezető részéről, hogy mind a 
három óvodába szükség van egy-egy négy órás alkalmazottra, akik a szakképzettséget nem 
igénylő munkában fognak dolgozni. Jelenleg közcélúakkal is megoldanak egy-egy munkát, de 
az is egyre nehezebb. Az óvodavezető kérése, hogy 4 órás munkára felvehessen dolgozókat, 
akik az óvónők munkáját segítik. A dolgozóknak munka törvénykönyve szerinti 
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alkalmazottnak kell lenniük, de a pontos bér összegéről még nem tud mondani tájékoztatást, 
még az álláshelyek sem kerültek meghirdetésre.  
 
 
Török Anita pénzügyi vezető: A négyórás bér bruttó 120 ezer forint körül van havonta, ez 
három fő alkalmazottnál kb. 360 ezer forint, évente pedig 4 millió forint bérköltséget jelent 
az Önkormányzatnak.  
 
Somogyi Béla polgármester: Még nincs meghirdetve az állás, így még azt sem tudni, hogy 
lesz-e jelentkező.  
 
Józsa László képviselő: Van valami feltétel az álláshely betöltéséhez? 
 
Somogyi Béla polgármester: Nincsen, kisegítőre van szükség, aki segít a gyerekek 
reggeliztetésében, meg a konyhai munkákban, ami nem igényel szakirányú képzést. Az 
óvodavezető fog dönteni a jelentkezők közül és a próbaidő után fogja eldönteni, hogy 
alkalmas lesz-e továbbra.  
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a 
létszámbővítésről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

218/2018. (10.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda részére 3 fő 
határozatlan idejű 4 órás, részmunkaidős 
létszámbővítéséhez hozzájárul, és annak anyagi költségeit 
a mindenkori költségvetéséből biztosítja.  
 
A munkavállalók a Munka törvénykönyve szerinti 
jogviszonyban kerülnek foglalkoztatásra, határozatlan 
időre, három hónapos próbaidő kikötésével 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bodnár Sándorné 
intézményvezetőt a munkakör betöltéséhez szükséges 
pályázat kiírására és a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Felelős:  Bodnár Sándorné intézményvezető 
  Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő: azonnal 
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2. Döntéshozatal „Vállalkozási szerződés Bugyi 01279/1,2 hrsz-ú út szilárd 
burkolattal történő felújítására a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú 

projekt keretében” építési beruházás közbeszerzési eljárásban   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Beérkeztek az ajánlatok a Hangár melletti út szilárd burkolattal 
történő felújításához, de a legalacsonyabb ajánlat is magasabb, mint amennyi pénz 
rendelkezésre áll, ezért javasolja, hogy fedezethiány miatt érvénytelenítsék a közbeszerzési 
eljárást. Ezt követően az újabb eljárás megindítását azonnal meg kell kezdeni, mert október 
van, az idő már nem sokáig kedvez az útépítéshez. Attól tart, hogy kifutnak az időből és nem 
tudják befejezni az útépítést. 
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: Szinte biztos benne, hogy a beruházás csak tavasszal fog 
megindulni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ha minden rendben megy, harminc napon belül dönteni tudnak 
az új eljárásban.  
 
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja az eredménytelenné nyilvánításról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

219/2018. (10.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a „Vállalkozási szerződés Bugyi 01279/1,2 hrsz-ú út szilárd 
burkolattal történő felújítására a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
azonosítószámú projekt keretében” építési beruházás 
közbeszerzési eljárást a Kbt 75.§. (2) bekezdés b) pontjára 
hivatkozva - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem 

elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján 

legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel-   
eredménytelennel nyilvánítja. 

 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a közbeszerzési szakértő útján a döntésről 
az érdekelteket tájékoztassa. 
 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
  dr. Szatmári Attila jegyző  
Határidő:  azonnal 

 
 
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja a bíráló bizottság tagjairól szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
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220/2018. (10.19.) sz. K.t. határozat: 
 

1) 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 

• Egresi Márton - közbeszerzési szakértő 
 

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 

 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a közbeszerzés 
lebonyolításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

221/2018. (10.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 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 vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására a Dr. Egresi Márton egyéni vállalkozó (1238 
Budapest, Új Élet utca 4. Asz: 66858900-1-43) bízza meg. 
  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 400.000,-Ft 
(áfamentes) összegű   megbízási szerződést a vállalkozóval 
kösse meg.   
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: azonnal 
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3. Polgármesteri Hivatal telekrendezése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy elbontásra került a Hivatal épülete melletti 
romos ház, ezt követően azonban rendezni kell a szomszédos telekhatárt. Ez azt jelenti, hogy 
11 m2-nyi területet átadnak Baranyi Lajosnak, 72 m2 terület pedig az úthoz lesz csatolva. 
Ezzel a megoldással rendezett jogi határt tudnak kialakítani.  

 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a terület 
átadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

222/2018. (10.19.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
138/2018, E-7/2018 számon záradékolt változási vázrajz szerint tulajdonát 
képező 503/2 hrsz-ú 669 m2 területből „csere” jogcímen átad 11 m2 területet a 
Baranyi Lajos (szül: 1991,6045 Ladánybene Rákóczi u. 27/F) és Baranyi Lajos 
(szül: 1966, 6045 Ladánybene Fő utca 50) -1/2-1/2 tulajdonát képező 504 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonos részére.   

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „csere” jogcímen 
tulajdonba veszi Baranyi Lajos (szül:1991,6045 Ladánybene Rákóczi u. 27/F) és 
Baranyi Lajos (szül: 1966, 6045 Ladánybene Fő utca 50) -1/2-1/2 tulajdonát 
képező 504 hrsz-ú ingatlanból a tulajdonosok által átadott 11 m2 területet.   

3) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 
503/2 ingatlanból 72 m2 a szintén tulajdonát képező 503/3 hrsz-ú útba, míg 
586 m2 a tulajdonát képező 509/1 hrsz-ú területbe olvad be. 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a jogügylettel kapcsolatos okiratokat aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
  Török Anita pü vezető  
 

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 


