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

2016. november 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.   
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontját és megállapítja, 
hogy 9 igen szavazattal a Testület az alábbiak szerint elfogadta azt:  
 

1. Előterjesztés feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 

Napirend tárgyalása 
 

1. Előterjesztés feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester  
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 
 

Somogyi Béla polgármester: Néhány dolog indokolja amiért a rendkívüli ülést javasolta 
összehívni. Megjelent írásban az információ, hogy minden tekintetben alkalmas az 
Önkormányzat pályázata, már fel van terjesztve döntésre. A közbeszerzési törvény változni 
fog, aminek még nem ismertek a részletei és rossz tapasztalataik vannak a közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban, túl időigényes. A papírmunkát még a télen érdemes elvégezni, mivel 
kockázat nincs benne, csak időt nyernek vele. Amennyiben nem lesz nyertes a pályázat, a 
közbeszerzési díjat elveszítik.  
Külön eljárást fognak elindítani az eszközökre és az építésre. Három cégtől kérnek be 
árajánlatot, melyek közül a legolcsóbbat fogják választani.  
A cégek nevei a határozati javaslatban olvashatók. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy az Önkormányzatnak volt már korábban kapcsolata 
valamelyik céggel? 
 
Somogyi Béla polgármester: Még nem dolgoztak velük, de kettővel már találkozott 
korábban. 
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További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 

184/2016. (11.24.) sz. K.t. határozat: 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási 
aktivitásának növelése pályázati kiírásra benyújtott 
Bölcsőde létesítése Bugyi Nagyközségben című projekt 
(azonosító szám: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00079) 
építésével és árubeszerzésével kapcsolatban feltételes 
közbeszerzési eljárást indít el.  

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2016 évre vonatkozó közbeszerzési tervet az 1) pontban 
leírt közbeszerzési eljárással kiegészíti. 
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: 15 nap 

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 

185/2016. (11.24.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási 
aktivitásának növelése pályázati kiírásra benyújtott Bölcsőde 

létesítése Bugyi Nagyközségben (azonosító szám: VEKOP-6.1.1-
15-PT1-2016-00079) című projekt építésével és 
árubeszerzésével kapcsolatban a feltételes közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására árajánlatot kér az alábbi cégektől: 
„Ész-Ker” Kft. 1026 Budapest Pasaréti út 83. 
InTender Consulting Kft. 111 Budapest, Lágymányosi utca 12. 
fszt. 2. 
CORDICT Kft. 1012 Budapest, Attila út 79. I. em. 7. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert, hogy a legolcsóbb ajánlatot benyújtó céggel 
kösse meg a szerződést. 
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: 15 nap 

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

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


