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JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2016. október 24-i rendkívüli 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, Szabó
Gábor László, Rácz Zsolt, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – jegyző

NAPIREND ELŐTT
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott
képviselőből mind a 9 fő jelen van.
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását és
megállapítja, hogy a Testület 9 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadta azt:
1. Előterjesztés Szennyvíztelep konzorciumi megállapodására
Előadó: Somogyi Béla polgármester
2. Döntéshozatal „Útfelújítás, aszfaltozások Bugyi Településen” tárgyú közbeszerzési
eljárásban
Előadó: Somogyi Béla polgármester

Napirend tárgyalása
1. Előterjesztés Szennyvíztelep konzorciumi megállapodására
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy egy konzorciumi szerződést már aláírtak a
Nemzeti Programirodával, amelynek az a lényege, hogy a szennyvíztisztító telep kivitelezése
közös munkával valósul meg. A szerződés módosítására azért van szükség, mert az
Önkormányzatot Közép-Magyarországi régióba sorolták be, így most a szerződést
aktualizálni kell.
Szatmári Attila jegyző: A beruházás a kiemelt projekthez van sorolva, csak technikai
módosítást tartalmaz a megállapodás módosítása.
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Rácz Zsolt képviselő: A másik régióba történő átsorolás nem jelent hátrányt a pályázatra
nézve, esetleg nem indul újra a pályáztatás?
Somogyi Béla polgármester: Nem jelent hátrányt és információja van róla, hogy folyik a
műszaki tartalom felülvizsgálata és a közbeszerzési eljárásokat lefolytatták, a kivitelezőket
kiválasztották.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Testület elfogadta:
165/2016. (10.24.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata elfogadja A Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban
részesített szennyvízelvezetési- és tisztítási, hulladékgazdálkodási és
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítását szolgáló projektek
megvalósításával
kapcsolatos
Konzorciumi
Együttműködési
Megállapodás módosítását.
Pályázati azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00031
A projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési- és kezelési
fejlesztés 1. (ÉMO 1) (a továbbiakban: Projekt), melynek
megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a
Konzorciummal.
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 2016. december 31.

2.

Döntéshozatal „Útfelújítás, aszfaltozások Bugyi településen” tárgyú
közbeszerzési eljárásban

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti a Képviselők felé, hogy a közbeszerzés elérte azt az
értékhatárt, amikor már közbeszereztetni kellett, így a meghívásos közbeszerzéshez négy
céget szólítottak meg. Egy cég nem jelzett vissza az Önkormányzat felé, egy azt a választ
adta, hogy nincs kapacitása a munkákra, be sem adott árajánlatot, így kettő közül kell
választani és értékelni azokat.
A műszaki tartalom részletesen ki van írva, azt be kell tartani a kivitelezőnek, mégis azt látja,
hogy lényeges árkülönbség van a két ajánlat között.
Mivel a két pályázat érvényes, a kiírásnak megfelel, a Testületnek dönteni kell azok
érvényességéről, majd ezt követően ki kell választani azt, akivel elvégeztetik a munkákat.
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További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az
érvényességről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Testület
elfogadta:
Somogyi Béla polgármester – igen
Nagy András Gábor alpolgármester – igen
Bálintné Balogh Mária – igen
Csizmadi László – igen
Józsa László – igen
Molnár Tibor – igen
Rácz Zsolt – igen
Szabó Gábor László – igen
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - igen
166/2016. (10.24.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az „Útfelújítás,
aszfaltozások Bugyi településen” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi
ajánlatokat érvényesnek minősíti:
Neve
LGR Road Kft.
Székhely címe
2724 Újlengyel, Határ u. 12.
1. részajánlat: Bugyi, 01065/2 hrsz-ú út felújítása
1. Nettó ajánlati ár: 13.243.030.- Ft
2. Vállalt jótállás időtartama: 36 hónap
3. Késedelmi kötbér mértéke: 50.000 Ft / nap
2. részajánlat: Bugyi, ABC áruház előtti parkoló átépítése, opciós aszfaltozási
feladattal
1. Nettó ajánlati ár (Bugyi, ABC áruház előtti parkoló, opció nélkül):
4.236.905.- Ft
Opciós projektelem (ABC belső udvar) értéke: nettó 948.960.- Ft
2. Vállalt jótállás időtartama: 36 hónap
3. Késedelmi kötbér mértéke: 50.000 Ft / nap
3. részajánlat: Bugyi külterület buszforduló építése, felújítása
1. Nettó ajánlati ár: 7.272.950.- Ft
2. Vállalt jótállás időtartama: 36 hónap
3. Késedelmi kötbér mértéke: 50.000 Ft / nap
Neve
Hidrográd Víz- és Közműépítő Kft.
Székhely címe
2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a.
1. részajánlat: Bugyi, 01065/2 hrsz-ú út felújítása
1. Nettó ajánlati ár: 20.265.500.- Ft
2. Vállalt jótállás időtartama: 36 hónap
3. Késedelmi kötbér mértéke: 50.000 Ft / nap
2. részajánlat: Bugyi, ABC áruház előtti parkoló átépítése, opciós aszfaltozási
feladattal
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1. Nettó ajánlati ár (Bugyi, ABC áruház előtti parkoló, opció nélkül):
6.920.733.- Ft
Opciós projektelem (ABC belső udvar) értéke: nettó 2139.000.- Ft
2. Vállalt jótállás időtartama: 36 hónap
3. Késedelmi kötbér mértéke: 50.000 Ft / nap
3. részajánlat: Bugyi külterület buszforduló építése, felújítása
1. Nettó ajánlati ár: 10.677.936.- Ft
2. Vállalt jótállás időtartama: 36 hónap
3. Késedelmi kötbér mértéke: 50.000 Ft / nap
Indoklás: fent nevezett ajánlattevők megfelelő módon igazolták műszaki-szakmai
alkalmasságukat, nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá, s az ajánlatok megfelelnek
az ajánlattétel tartalmi feltételeinek.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester
-

Ürbői út felújítása és a Buszforduló megépítése

Somogyi Béla polgármester: Az Ürbői út felújítására vonatkozó műszaki tartalom az
alábbiakat írja: 540 méter hosszú szakaszon az út szélességének megtartásával, azaz 2.5
méter szélességben és 15 cm széles kétoldali murvás szegéllyel, az úttest aszfaltozása 5 cm
vastag kopóréteggel készül.
Somogyi Béla polgármester: Az útfelújítás kapcsán a beton lehetőségét elvetették, mert az
felfagy. A buszfordulót Koncznál pedig úgy építtetik meg, hogy a csuklós busz is meg tudjon
fordulni.
A cél, hogy a buszközlekedést visszaállíttassák a régi menetrendnek megfelelően.
Nagy András Gábor alpolgármester: Elmondja, a Volántól a mai napig nem érkezett meg a
válasz arra, hogy a buszforduló elkészülését és az útjavítást követően mikor állítják vissza a
régi menetrendet.
-

ABC parkolójának felújítása

Somogyi Béla polgármester: Az ABC parkolójára 4.236.000 Ft-tal adta be az olcsóbb
ajánlattevő a pályázatát. Az üzlet belső udvara fel van marva, ezért olyan opcióra kértek árat,
amely a 3 cm aszfaltozást is tartalmazza. Engedélyes tervre nem volt szükség, mert a Magyar
Közút útjához közvetlenül nem csatlakozik a parkoló, közte van a kerékpárút. A parkolót
szikkasztóval fogják megépíteni, amely az összegyűlt csapadékvizet vezeti el. Ezt folyókával
fogják megépíteni, amely tisztításra is alkalmas lesz. A parkoló mérete 11 db autó parkolását
teszi lehetővé. A bejáró a kerékpárútig aszfaltos lesz, de a parkoló térkővel készül. A szelektív
hulladékgyűjtőket befordítják a járda mellé, hogy ne akadályozza a parkolást. Szintprobléma
merült fel, de előbb a kisbolt tulajdonossal kell beszélni, mert kb. 20 cm-es magasságban fel
kellene betonozni a parkolója területét. A parkoló építés költségeibe szeretnék a két
tulajdonost is bevonni, de erről még nem történt egyeztetés, mivel előbb az árajánlatok
megküldésére vártak.
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Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy a járda egy szintben lesz a parkolóval?
Somogyi Béla polgármester: Nem lesz egy szintben, a járda mélyebben lesz.
Molnár Tibor képviselő: Az italbolt előtti bejáró meg fog szűnni?
Somogyi Béla polgármester: Igen, le fogják zárni, kisebb problémát az jelent, hogy kicsi a
mozgás a parkolóban. A bejáró kialakításáról már többször egyeztettek a műszakis
kollégával, de fő szempont az volt, hogy közlekedés szempontjából melyik variáció az
előnyösebb, melyik jár kisebb baleseti kockázattal.
Szatmári Attila jegyző: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy a parkolónál szereplő árban csak
munkadíj van, a hozzávaló összes anyagot az Önkormányzat veszi meg.
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy lesz –e egyeztetés a COOP ABC tulajdonosával?
Somogyi Béla polgármester: Természetesen fognak még beszélni a költségekről, mivel a
tulajdonrész 50-50%, ennek arányában fognak a költségekről is egyeztetni.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az olcsóbb
összegről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Testület
elfogadta:
Somogyi Béla polgármester – igen
Nagy András Gábor alpolgármester – igen
Bálintné Balogh Mária – igen
Csizmadi László – igen
Józsa László – igen
Molnár Tibor – igen
Rácz Zsolt – igen
Szabó Gábor László – igen
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - igen
167/2016. (10.24.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az „Útfelújítás,
aszfaltozások Bugyi településen” tárgyú közbeszerzési eljárást mindhárom
részajánlat vonatkozásában eredményesnek minősíti, s a nyertest az
alábbiak szerint hirdeti ki részenként:
1. részajánlat: Bugyi, 01065/2 hrsz-ú út felújítása
Nyertes ajánlattevő: LGR Road Kft., 2724 Újlengyel, Határ u. 12.
1. Nettó ajánlati ár: 13.243.030.- Ft
2. Vállalt jótállás időtartama: 36 hónap
3. Késedelmi kötbér mértéke: 50.000 Ft / nap
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2. részajánlat: Bugyi, ABC áruház előtti parkoló átépítése, opciós aszfaltozási
feladattal
Nyertes ajánlattevő: LGR Road Kft., 2724 Újlengyel, Határ u. 12.
1. Nettó ajánlati ár (Bugyi, ABC áruház előtti parkoló, opció nélkül):
4.236.905.- Ft
Opciós projektelem (ABC belső udvar) értéke: nettó 948.960.- Ft
2. Vállalt jótállás időtartama: 36 hónap
3. Késedelmi kötbér mértéke: 50.000 Ft / nap
Ajánlatkérő érvényesíti vételi jogát az opciós tételként megjelölt ABC belső udvar
kivitelezésére, melynek értéke nettó 948.960.- Ft, azaz kéri az opciós tétel
teljesítését is.
3. részajánlat: Bugyi külterület buszforduló építése, felújítása
Nyertes ajánlattevő: LGR Road Kft., 2724 Újlengyel, Határ u. 12.
1. Nettó ajánlati ár: 7.272.950.- Ft
2. Vállalt jótállás időtartama: 36 hónap
3. Késedelmi kötbér mértéke: 50.000 Ft / nap
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat a legjobb ár-érték arányú,
legmagasabb pontszámot elért ajánlat az adott részajánlat tekintetében.
Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére
(eredmény kihirdetésre) és a szerződések megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

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

K.m.f.

Somogyi Béla
polgármester

Szatmári Attila
jegyző
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