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JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2017. december 11-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, Rácz Zsolt,
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Szatmári Attila – jegyző
Pótiné Safranyik Anikó – mb. pü. vezető
Meghívott vendég:

NAPIREND ELŐTT

Somogyi Béla polgármester úr köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent
Képviselőket, 9 megválasztott tagjából 8 fő jelen van, Szabó Gábor László jelezte
távolmaradását.
A Polgármester úr ezt követően szavazásra bocsátja a kiegészítést és a meghívóban szereplő
napirendek elfogadását és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint:

1. KEHOP szennyvízelvezetési és tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőségjavító beruházáshoz konzorciumi együtt működési megállapodás
Előadó: Somogyi Béla polgármester

2

Napirend tárgyalása
1. KEHOP szennyvízelvezetési és tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőségjavító beruházáshoz konzorciumi együtt működési megállapodás
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A Nemzeti Fejlesztési Programirodával (NFP) érvényes
konzorciumi szerződése van az Önkormányzatnak a szennyvíztisztító telep felújítására és az
Ürbői ill. Felsőványi csatornahálózat megépítésére. A NFP sürgősséggel kiküldött egy
szerződés módosítást, amelyben a beruházási összeg az egyharmada az eredeti összegnek,
és a műszaki tartalom „építés” szóval van nevesítve. Az a javaslata a Testület felé, hogy addig
amíg a műszaki tartalom változás és a hozzárendelt összeg nem ismert, addig a szerződés
módosítást ne fogadják el. Az ügyben sürgős tárgyalást kér a Programiroda vezetőjétől, mert
napokon belül tisztázni kell a helyzetet, hogy a többi települést ne gátolják az előre
haladásban.
Kérdés hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta szóló határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot
hozta:
205/2017. (12.11.) sz. Kt. határozat
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a KEHOP-2.2.2-15-201500031 Konzorciumi szerződés 2017. 12. 11-én a
Konzorciumot vezető NFP által megküldött
módosítását a fontosabb részletek megismerése
nélkül a Polgármester az Önkormányzat nevében
nem írhatja alá.
2. A
Konzorciumi
szerződés
3.3
pontjában
meghatározott
felelősségvállalás
érdekében
szükséges a Bugyi projekt műszaki tartalmának és a
hozzárendelt költségek ismerete. A felelős és sürgős
döntés érdekében a Testület kéri az NFP rövid, írásos
válaszát a fenti kérdésre.
Felelős: Somogyi Béla polgármester,
Határidő: 2017. december 13.
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a rendkívüli ülésen a
megjelenést, majd az ülést bezárta.
K.m.f.

Somogyi Béla
polgármester

Dr. Szatmári Attila
jegyző
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