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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 

624-12/2012. iktatószám 

 

12. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 8-án 

(csütörtökön) délután 16,30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, 

Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Dr. Serester Zoltán képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó, Zsombok Gyuláné 

pénzügyi főmunkatárs 

  

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint Dr. 

Nagy Éva körjegyzőt, Zsombok Gyuláné és Balázs Ferencné pénzügyi munkatársakat. 

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontot: 

Napirendi pont: 

 

1./  Bucsa Község Önkormányzata „Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa községben” 

elnevezésű pályázatának közbeszerzési eljárására érkezett ajánlatok elbírálása 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

    

Megkérdezte a képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek 

észrevétele, kérdése?  

Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a napirendi pontot elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata „Faluközpont hangsúlyossá tétele 

Bucsa községben” elnevezésű pályázatának közbeszerzési eljárására érkezett ajánlatok 

elbírálása 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzata „Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa községben” elnevezésű pályázatának 

közbeszerzési eljárására érkezett ajánlatok elbírálását. 

 

Elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán volt a Bíráló Bizottság ülése, amelynek tagja volt ifj. 

Gyarmati Imre, Balázs Ferencné és Dr. Stumf Csapó-Ágnes ügyvéd asszony. Az ajánlatokat a 

képviselők a hivatalban tekinthették meg, az előterjesztés egy kivonatot tartalmaz. Két ajánlat 

érkezett, a Borgula-ÉP Kft-től és a Károlyi és Társa Kft-től. A Károly és Társa Kft ajánlatát 

eredménytelenné kellett nyilvánítani, mert a kft a megadott határidőig több nyilatkozatot nem 

nyújtott be. A Borgula-ÉP Kft képviselője a Bíráló Bizottsági ülésen részt vett.  

A Borgula-ÉP Kft 33.196.346 Ft + áfa ajánlatot adott, amely a legalacsonyabb ajánlat.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az MVH a pályázaton elnyert összeg 33.354.000 Ft. Ebben 

a költségben volt olyan kiadás is, amely a pályázatírást és a pályázat menedzselésével 

kapcsolatos kiadásokat tartalmazta.  

Ebből 30.722.796 Ft áll rendelkezésre, ami lehívható. A pályázat nettó finanszírozású, tehát 

az önkormányzatnak az áfát kell finanszíroznia. Ezt az önkormányzat idei költségvetésébe így 

is tervezték be, azaz csak az áfa összegét. Ehhez a pályázati összeghez képest tehát még 

hiányzik pénzösszeg, a legalacsonyabb árajánlat kiválasztása esetén is. Azt kell eldönteni, 

hogy ezt a többlet kiadást honnan pótolja az önkormányzat. Az nem kérdéses, hogy az 

önkormányzat nyertest hirdet, hiszen ha nem valósítják meg a pályázatot, akkor a későbbiek 

folyamán kizárja magát az önkormányzat a további pályázati lehetőségek közül.  

A pénzügyi munkatárssal való egyeztetés után arra a megállapodásra jutottak, hogy a másik 

MVH-s pályázatból, azaz a stúdió pályázatból beszerzett eszközökből, vállalkozásban való 

működtetéssel lesz lehetőség az áfa visszaigénylésére, és ez bevételi lehetőséget biztosít arra, 

hogy a felmerülő többletkiadást pótolják.  

Az önkormányzat 2012 évi költségvetése nagyon kifeszített, olyan szinten, hogy ami 

fejlesztések be vannak tervezve, mindegyiket teljesíteni kell.  

A Borgula-ÉP Kft a legalacsonyabb ajánlatot adta, javasolja, hogy fogadják el, és a költségen 

belüli átcsoportosítással, a stúdió pályázatból megvalósított eszközökkel produkált és 

vállalkozásban működtetni kívánt bevételnek az áfa visszaigénylésből pótolják a felmerülő 

hiányzó forrást. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése?  

 

Biró Endre képviselő: Az áfa visszaigénylésről kérdezett, úgy tudja hogy éves áfa 

visszaigénylés van.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Az önkormányzat havi áfa bevalló, egymillió 

forintig nincs áfa visszaigényelés, csak következő időszakra átvihető követelés van. Annál is 

inkább nem egy évre szól ez, hiszen ha még december 31-ig nem tudja az önkormányzat 

visszaigényelni az áfát, de nem is fizet, az akkor már megtakarítás. A bevételből fizetendő áfa 

van, de ha eljutnak odáig, hogy nem fizet az önkormányzat egész évben áfát, amiatt, mert 

göngyölítik, akkor ugyanott van az önkormányzat, mint ha az államtól visszakapta volna. Ha 

van az év végén pl. 500.000 Ft áfa visszaigénylés, akkor átvihető a következő évre, időszakra. 

Az áfa befizetést minden hónap 20-ig kell teljesíteni az önkormányzatnak.  

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzat a konyha miatt is havi áfa-befizetési 

kötelezettséget teljesít. A mostani jogszabályok alapján, ha olyan szolgáltatást biztosít az 

önkormányzat, aminek áfa tartalma van, abban az esetben vissza tudja igényelni, vagy ha nem 

tudja visszaigényelni, akkor jóváíródik.  
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Javasolta, hogy az első határozat az ajánlat elfogadása legyen.  

A közbeszerzési törvény előírja, hogy névszerinti szavazást kell tartani.  

Kérte a képviselőket, hogy az Összeférhetetlenségi nyilatkozatot töltsék ki, írják alá. 

 

Harmati Gyula képviselő: A Borgula-ÉP Kft tette a legalacsonyabb ajánlatot, nyilván őt fogja 

a testület nyertesként hirdetni.  

Megkérdezte, hogy alvállalkozót fog-e Kft bevonni? 

 

Kláricz János polgármester: Nem elvárhatatlan dolog, a lehetőség biztosított, bár nagyon 

szoros határidővel kell teljesíteni a Kft-nek a kivitelezést, mert 2012. augusztus 1-jére már 

kész kell lenni. 

 

Fenyődi Attila képviselő: Megkérdezte, hogy a stúdió beruházás hamarabb kezdődik?  

 

Megérkezett Dr. Serester Zoltán képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 6-ról 7-re 

emelkedett, a szavazatok száma 6-ról 7-re nőtt.  

 

Kláricz János polgármester: A stúdióhoz az eszközök beszerzése már megtörtént.  

2012. március 19-én a munkaterület át lesz adva, a Munkanapló meg lesz nyitva. Amint az 

időjárás megengedi, a munkához hozzá kell fogni, mert a legszorosabb a községháza 

tetőszerkezetének cseréje, a jó időjárás függvénye. A park felújításának egy része 

kivitelezhető az időjárástól függetlenül is. A szerződésen belül nincsenek részátadások 

megjelölve. Két elszámolási időszak lesz, 50 %-os készültségnél annak átvétele, elszámolás 

elindítása, valamint augusztus 1-jén a végszámla.  

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: Megkérdezte, hogy milyen munkálatok lesznek a parkban?  

 

A későbbiekben a képviselők megtekintették a pályázat terveit, így kaptak választ a 

kérdéseikre. 

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy a Borgula-Ép Kft pénzügyileg, gazdaságilag 

stabil, elég referenciával rendelkezik, jó a tapasztalat a sportöltöző felújításával 

kapcsolatosan. Üdvözítő hozzáállásuk volt, a sportöltöző felújítása során számos olyan 

munkafázist is elvégeztek, ami többletmunkát jelentett, de pl. esztétikailag sokat számít.  

A Borgula-ÉP Kft-vel kapcsolatosan a kistérségben is jó a tapasztalat.  

Javasolja, hogy a képviselő-testület hozza meg a döntését a napirend szerint.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

Kérte a képviselőket, a következő határozatot névszerinti szavazással hozzák meg. A 

határozati javaslat szövege: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 

ajánlatkérő által „Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa Községben” tárgyában indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban tett ajánlatok elbírálása során akként 

határozott, hogy a Borgula-Ép Kft (5650. Mezőberény, Jeszenszky u. 20.) ajánlattevő 

33.196.346 Ft + áfa ajánlatát hirdeti ki nyertesnek, mivel a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 

tartalmazó ajánlatot tette.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 

Vállalkozási Szerződést megkösse. 
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Sorolta a képviselők nevét a szavazáshoz, és kérte, hogy igennel, nemmel, vagy 

tartózkodással szavazzanak.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester igen 

Biró Endre képviselő   igen 

Fenyődi Attila képviselő  igen 

Harmati Gyula képviselő  igen 

Juhász Sándor képviselő  igen 

Dr. Serester Zoltán képviselő  igen 

Kláricz János polgármester   igen 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú névszerinti 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

                    

   23/2012.(03.08.) Képviselő-testületi határozat 

„Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa Községben” tárgyában indított hirdetmény 

nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban tett ajánlatok elbírálása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő által „Faluközpont 

hangsúlyossá tétele Bucsa Községben” tárgyában indított hirdetmény nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárásban tett ajánlatok elbírálása során akként határozott, hogy a Borgula-

Ép Kft (5650. Mezőberény, Jeszenszky u. 20.) ajánlattevő 33.196.346 Ft + áfa ajánlatát 

hirdeti ki nyertesnek, mivel a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette.  

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a Vállalkozási Szerződést 

megkösse. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, hogy következő határozatot névszerinti 

szavazással hozzák meg. A határozati javaslat szövege: Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő által „Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa 

Községben” tárgyában indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban tett 

ajánlatok elbírálása során akként határoz, hogy a Károlyi és Társa Kft (5650. Mezőberény, 

Csabai út 25.) ajánlattevő 36.515.989 Ft + áfa ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.  

 

Sorolta a képviselők nevét a szavazáshoz, és kérte, hogy igennel, nemmel, vagy 

tartózkodással szavazzanak.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester igen 

Biró Endre képviselő   igen 

Fenyődi Attila képviselő  igen 

Harmati Gyula képviselő  igen 

Juhász Sándor képviselő  igen 

Dr. Serester Zoltán képviselő  igen 

Kláricz János polgármester   igen 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú névszerinti 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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24/2012.(03.08.) Képviselő-testületi határozat 

 „Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa Községben” tárgyában indított hirdetmény 

nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban tett ajánlatok elbírálása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő által „Faluközpont 

hangsúlyossá tétele Bucsa Községben” tárgyában indított hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárásban tett ajánlatok elbírálása során akként határoz, hogy a 

Károlyi és Társa Kft (5650. Mezőberény, Csabai út 25.) ajánlattevő 36.515.989 Ft + 

áfa ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Kérte, hogy hozzanak még egy döntést, arra vonatkozóan, hogy a 

pályázat megvalósításával kapcsolatos többlet finanszírozást az önkormányzat honnan fogja 

biztosítani. Javasolta, hogy a stúdió pályázatból beszerzett eszközökkel végzett szolgáltatás 

ellenértékének az áfa visszaigényléséből származó bevételből biztosítsa az önkormányzat a 

többlet kiadást.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért az elhangzott 

javaslattal: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

25/2012.(03.08.) Képviselő-testületi határozat 

A „Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa Községben” elnevezésű pályázat 

megvalósításával kapcsolatos többletkiadások finanszírozásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a „Faluközpont hangsúlyossá tétele 

Bucsa Községben” elnevezésű pályázat beruházáshoz szükséges 33.196.346 Ft + áfa 

összeg fedezetére a pályázati forrásból 30.772.796 Ft összeget tud biztosítani. 

A fennmaradó összeget, azaz 2.473.550 Ft-ot a stúdió pályázatból beszerzett eszközökkel 

végzett szolgáltatás ellenértékének az áfa visszaigényléséből származó bevételből 

biztosítja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Kláricz János polgármester: Mivel a nyilvános ülésre vonatkozóan több napirendi pont nem 

volt, megköszönte a képviselők ülésen való szíves részvételét, és az ülést 17,00 órakor 

bezárta.  

 

Kmf. 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

  polgármester                                                               körjegyző  

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


