Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
600-12/2014. iktatószám
12. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én
(szerdán) délután 15,30 órakor megtartott 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 jegyző, Balázs Ferencné és Zsombok Gyuláné pénzügyi
főmunkatársak
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt,
valamint a Balázs Ferencné és Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatársakat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ A Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Döntés az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi
étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése pénzmaradványának elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendeletének elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
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6./ Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt
megvalósítási szakaszában „Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt keretében Bucsa Község szennyvíztisztító
telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti, továbbá Bucsa Község csatornahálózatának
FIDIC PIROS könyv szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására” tárgyú,
2013. 10. 25. napján KÉ 19209/2013 azonosító számon megjelent hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattevők
alkalmasságáról
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a meghívóban
kiadott napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel a képviselők részéről kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, hogy
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat által a 15/2014.(II.05.) számú Képviselőtestületi határozattal a 8/2014.(I.31.) BM rendelet szerint, a lakossági ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás 2014. évi állami támogatására benyújtott pályázat eredményes volt, az
Önkormányzat 848,8 eFt támogatásban részesült.
Egyéb lejárt határidejű határozat nincs.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendel el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
26/2014.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének
elfogadása
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadását. A közbeszerzési tervet minden
évben el kell fogadni. Ebben az évben nem tervez az önkormányzat közbeszerzést, de ha
mégis, akkor úgyis innen a Képviselő-testülettől indulva, a szükséges döntés meghozatalával
kerülhet rá sor.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendel el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 2014. évi közbeszerzési
tervet elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
26/2014.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a
alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2014. évben lefolytatandó közbeszerzési
eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket,
beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: folyamatos
3. napirendi pont: Döntés az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért
valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, az önkormányzat
által biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési
díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet módosítását a Gazdasági Bizottság is tárgyalta, és a képviselő-testület felé
elfogadásra javasolta.
Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e további kérdés a térítési díj rendelet módosításával
kapcsolatosan.
Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az önkormányzat által
biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról
szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért
valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1)
bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról szóló
1993. évi III. tv. 92. § (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által
biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési
díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak
szerint módosítja:
1.§
(1) Az Ör. 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A gyermekétkeztetésben, óvodai, napközi, menzai ellátásban a személyi térítési díjat
havonként a tárgyhónap 10. napjáig előre kell megfizetni. A térítési díjak az áfát nem
tartalmazzák.
Igénybe vett ellátás
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Egész nap
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Egész nap

Intézményi térítési díj
Óvoda
66 Ft + áfa
216 Ft +áfa
50 Ft +áfa
332 Ft +áfa
Iskola
88 Ft + áfa
284 Ft + áfa
66 Ft + áfa
438 Ft + áfa”
2.§

(1) Az Ör. 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A dolgozók térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg:
Térítési díjat fizetők
köre
Dolgozó

Intézményi térítési
díj
331 Ft + 195 Ft rezsi + áfa”
3.§

(1) Az Ör 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) A vendégétkezők által fizetendő térítési díj mértéke: 392.- Ft + 231.- Ft rezsi + áfa
(2) Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások étkezési térítési díja:
332.- Ft + 196.- Ft rezsi + áfa”
4.§
(1) E rendelet 2014. május 1. napjával lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.
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Bucsa, 2014. április 29.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve:
Bucsa, 2014. április 30.
Dr. Nagy Éva
jegyző
4. napirendi pont: Bucsa Község
pénzmaradványának elfogadása

Önkormányzat

2013.

évi

költségvetése

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának elfogadását.
A pénzmaradvány táblázatban került kimutatásra, melyet mindenki megkapott.
A pénzmaradványt a Gazdasági Bizottság is véleményezte, és azt a képviselő-testület felé
elfogadásra javasolta.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendel el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 2013. évi
pénzmaradványt elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
27/2014.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése pénzmaradványának elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013 évi pénzmaradványt a zárszámadási
rendeletével 19 704 e Ft-ban állapította meg.
(Bucsa Község Önkormányzatának 8/2014.(IV.30.) számú az önkormányzat 2013. évi
zárszámadásáról szóló rendelete 15. melléklete)
Forintban
Szöveg

1.Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei
2.Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei
3.Záró pénzkészlet ( 1+2)
4.Rövidlejáratú likvid hitelek záróállom.
5.Aktív és passzív pénzügyi elsz. összesen
6.Előző években képz. tartalékok maradványa
7.Költségvetési passzív elszámolások
8.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
( Mérleg szerinti pénzmaradvány)
9.Intézményi költségvetési befizetés
többlettámogatás miatt
10.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
11.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás
miatt

Közös Hivatal

Önkormányzat

Tárgyévi
pénzmaradvány

59.655
85.015
144.670
0
649.350

14.478.922
1.019.045
15.497.967
0
3.344.955
0

14.538.577
1.104.060
15.497.967
0
3.994.305
9.140.124

794.020

18.842.922

30.428.787
0

-41.040
902.700
861.660

-41.040
902.700
861.660
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12.Pénzmaradványt terhelő elvonások
13.Költségvetési pénzmaradvány
( Mérleg szerinti maradvány )
14.Költségvetési pénzmaradványt módosító
tétel (Kertészsziget)
15. Jóváhagyott pénzmaradvány
16. Pénzmaradvány felhasználás
Túlfinanszírozás visszafizetése
Pályázati sajáterő
MÁK – nak Önrevízió miatti visszafizetés
Fejlesztési célú pályázat áthúzódó része
Szállítói kötelezettség
- működési
- Fejlesztési célú
Iskolai pályázatból áthúzódó kifizetés
Ebből : Iskola
Óvoda
Szabad pénzmaradvány
Rövidlejáratú hitel törlesztés
Települési pénzmaradvány összesen
Likvid hitel
Felhasználható pénzmaradvány össze.

794.020

19.704.582

543.042

20.498.602
543.042

1.337.062

19.704.582

21.041.644

1.337.062

6.043.582
13.661.000

7.380.644
13.661.000

5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló
rendeletének elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendeletének elfogadását.
A megküldött előterjesztésben részletesen olvashatnak a képviselők a zárszámadás
számadatairól.
Az önkormányzat 2013. évi zárszámadását a Gazdasági Bizottság is tárgyalta, az ott felmerült
kérdések tisztázásra kerültek. A Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2013. évi
zárszámadását a képviselő-testület felé elfogadásra javasolta.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község
Önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról szóló rendeletét elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete
Bucsa Község Önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
Törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi zárszámadásról a következő
rendeletet alkotja:
1.§
(1) A Képviselő-testület a 2013. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 556 073 eFt-ban,
kiadási főösszegét 535 449 eFt-ban állapítja meg.
2.§
Pénzmaradvány
(1) Az önkormányzat a pénzmaradványát 19 704 eFt-ban állapítja meg, ebből feladattal
terhelt 19 704 eFt, szabad pénzmaradvány 0 Ft.
3.§
(1) Az 1. melléklet az egyszerűsített mérleget tartalmazza.
(2) A 2. melléklet és a 3. melléklet a könnyviteli mérleget tartalmazza, a 4. melléklet a
bevételek és kiadások alakulását tartalmazza.
(3) Az 5. melléklet a részletes összesített költségvetési beszámolóját tartalmazza.
(4) A 6. melléklet a felhalmozási bevételeket tartalmazza.
(5) A 7. melléklet a felhalmozási kiadásokat tartalmazza.
(6) A 8. melléklet a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat tartalmazza
mérlegszerűen.
(7) A 9. melléklet a kiadásokat szakfeladatonként tartalmazza.
(8) A 10. melléklet a bevételeket szakfeladatonként tartalmazza.
4.§
A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsiget Önkormányzatainak Körjegyzősége, valamint a Bucsai
Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei
(1) A 1/a. melléklet a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
mérlegét tartalmazza, a 2/a. melléklet a körjegyzőség bevételeit, a 3/a. melléklet a
részletes kiadásait, a 4/a. melléklet pedig a pénzmaradványát tartalmazza.
(2) A 1/b. melléklet a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét tartalmazza, a 2/b.
melléklet a közös hivatal bevételeit, a 3/b. melléklet a részletes kiadásait, a 4/b.
melléklet pedig a pénzmaradványát tartalmazza.
5.§
Az önkormányzat vagyona
(1) A 11. melléklet kimutatás az önkormányzat vagyonáról.
(2) A 12. melléklet a nullára leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközeinek
kimutatását tartalmazza 2013. évben.
(3) A 13. melléklet, tájékoztató adatok a 2013. évi bevételek és kiadások alakulásáról.
(4) A 14. melléklet, tájékoztató a folyószámlahitel alakulásáról 2013. évben.
(5) A 15. melléklet a 2013. évi pénzmaradványt tartalmazza.
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6.§
Létszám adatok
(1)
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évre összesített
közfoglalkoztatottak nélküli- teljesített létszám- előirányzat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a)
átlagos statisztikai állományi létszám- átlaglétszám: 131 fő,
b)
az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 241 fő,
(2)
Közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma: 85 fő.
(3)
A létszámadatokat a 16. melléklet tartalmazza.
7.§
(1)
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete többéves kihatással járó döntéseinek
számszerűsítését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
8.§
(1) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat közvetett
támogatásairól készített kimutatást a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 19. melléklet a természetben nyújtott támogatásokat tartalmazza.
(3) A 20. – 21. mellékletek a finanszírozási ütemtervet mutatják be.
(4) A 22. melléklet a Bucsa Község Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírokról és
üzletrészekről 2013. december 31-i állapot szerint.
(5) A 23. melléklet Bucsa Község Önkormányzata adósságállományát tartalmazza 2013 évről.
9.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Bucsa, 2014. április 29.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2014. április 30.
Dr. Nagy Éva
jegyző
6. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt
megvalósítási szakaszában „Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt keretében Bucsa Község szennyvíztisztító
telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti, továbbá Bucsa Község csatornahálózatának
FIDIC PIROS könyv szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására”
tárgyú, 2013. 10. 25. napján KÉ 19209/2013 azonosító számon megjelent hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában az
ajánlattevők alkalmasságáról
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában „Egyösszegű fix
átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt
keretében Bucsa Község szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti,
továbbá Bucsa Község csatornahálózatának FIDIC PIROS könyv szerinti tervezői és
generálkivitelezői feladatainak ellátására” tárgyú, 2013. 10. 25. napján KÉ 19209/2013
azonosító számon megjelent hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési
eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattevők alkalmasságáról.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 2014. március
31. napján 10:00 órakor lejárt, mely határidőig öt (5) ajánlatot nyújtottak be a bontási
jegyzőkönyvben foglaltak szerint.
A Bíráló Bizottság a csatolt „A Bíráló Bizottság ülésének jegyzőkönyve (írásbeli
szakvélemény egyes ajánlatok érvénytelenségéről, valamint döntési javaslat)”
dokumentumban foglalt megállapításokat tette.
A dokumentumokat a képviselők megtekintették, megbeszélték, megállapították, hogy az
abban foglaltak alapján készült el a képviselő-testületi döntést előkészítő határozat tervezet.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása? Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendel el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község
szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti, továbbá Bucsa Község
csatornahálózatának FIDIC PIROS könyv szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatainak
ellátására” tárgyú, 2013. 10. 25. napján KÉ 19209/2013 azonosító számon megjelent
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásában a közbeszerzési
eljárás ajánlattételi szakaszában az egyes ajánlatok érvényességéről.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
29/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt
megvalósítási szakaszában „Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt keretében Bucsa Község szennyvíztisztító
telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti, továbbá Bucsa Község csatornahálózatának
FIDIC PIROS könyv szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására”
tárgyú, 2013. 10. 25. napján KÉ 19209/2013 azonosító számon megjelent hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásában a közbeszerzési eljárás
ajánlattételi szakaszában az egyes ajánlatok érvényességéről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
- a Bucsa Híd Konzorciumot (közös ajánlattevő) [A-Híd Építő Zrt. (1138
Budapest, Karikás Frigyes u. 20.) és Hídtechnika Kft. (1138 Budapest, Karikás
Frigyes u. 20.)] az 1.-2. részek vonatkozásában a Kbt. 75. § (1) bekezdés b)
pontja alapján kizárja az eljárásból;
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a Bucsa Híd Konzorcium (közös ajánlattevő) [A-Híd Építő Zrt. (1138 Budapest,
Karikás Frigyes u. 20.) és Hídtechnika Kft. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u.
20.)] ajánlatát az 1.-2. részek vonatkozásában érvénytelennek nyilvánítja,
- megállapítja, hogy az 1. rész tekintetében az OMS Környezetvédelmi Kft. (2890
Tata Bacsó Béla út 37.) ajánlata megfelel a részvételi és ajánlattételi felhívásban,
valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek, és vele lefolytatja a
tárgyalásokat,
- megállapítja, hogy a 2. rész tekintetében a PENTA Általános Építőipari Kft. a
(2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.), és a SWIETELSKY Magyarország Kft.
(1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. épület V.) ajánlata megfelel a részvételi és
ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek,
és velük lefolytatja a tárgyalásokat.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: folyamatos
-

7. napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése a
bejelentések napirendhez?
Biró Endre képviselő: A községben lebontásra kerül egy több mint 100 éves ház. A BUCSAÉP Kft fogja a bontást végezni, kérte tőlük, hogy a ház oromzatát, ami fából készült, és
évszámot tartalmaz, engedjék át a Helytörténeti Múzeumnak.
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy a múzeumok támogatására minden évben van
pályázati kiírás, érdemes lenne hivatalosan is múzeummá alakítani. Olyan pályázati források
lesznek, amelyeket érdemes figyelemmel követni.
Harmati Gyula képviselő: A lakosok kérdezték, hogy mikor lesz igazi megoldás az egészséges
ivóvíz biztosítására. Sem a lajtos kocsi, sem a konténeres megoldás nem megfelelő. A
konténer nyitva tartás nem megfelelő, hiszen ha 8 órától 14,00 óráig lehet ivóvizet vételezni,
az egy dolgozó embernek pontosan a munkaidejébe esik, nem tudnak vizet venni.
Megvalósul-e az Aradi vízátevezetés? A konténeres vízellátásból nyerhető ivóvíz összetétele
a konténerben fel van-e tüntetve, milyen időközönként ellenőrzik az ottani víz minőségét?
Kláricz János polgármester: Az Aradi vízátvezetés megakadt, az eredeti változat a víztisztítás
fog megvalósulni. A jövő év már a kivitelezési fázis lesz, illetve a pályázatba még egyéb
hálózat felújításokat is kell beletenni. A Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Társulás még
ezeket a hiányzó felújításokat helyezi a pályázatba, tehát ezután várható a támogatási
szerződés megkötése.
Faluházi Sándor alpolgármester: Nem minden településen lesz ivóvíztisztítás, de minden
település fel lesz fűzve a hálózatra, tehát regionális víztisztítás lesz, regionális hálózat. Mire
ez ideér, akkorra szeretnék a helyi hálózatot is felújítani. Felújítás felmérésénél figyelembe
vettek mindent a községben, tehát teljes hálózat felújítást terveztek.
Kláricz János polgármester: Az ivóvíztisztító konténert az ALFÖLDVÍZ Zrt üzemelteti, a
Vízmű munkatársai nyitják és zárják a helyiséget.
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Faluházi Sándor alpolgármester: A reggeli nyitáskor ellenőrizni kell, hogy minden rendben
van-e, illetve le kell olvasni az mérőórákat. Arra lát lehetőséget, hogy délután tovább legyen
nyitva, a hétvége vonatkozásában még egyeztetni szükséges, de biztosan meg lehet azt is
szervezni.
A vízminőséget kétnaponta nézik, nem minden alkalommal néznek minden összetevőt.
A minták eredményét az üzemeltetőnél tudnák csak megkérdezni.
Kláricz János polgármester: Az esti zárás elvégzésében szívesen nyújt segítséget az
önkormányzat abban, hogy a takarítónők az esti műszak után bezárják a konténert, ezzel
meghosszabbítva a napi nyitva tartást. A hétvégi nyitva tartás ügyében egyeztetni kell, és így
mindenki számára bővülhetne azaz időszak, ami alatt ivóvizet lehet vételezni.
Megköszönte a hozzászólásokat és mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a
képviselők aktív részvételét és az ülést 16,30 órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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