Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
600-18/2014. iktatószám
18. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 7-én
(csütörtökön) délután 16,30 órakor megtartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Harmati Gyula,
Dr. Serester Zoltán képviselők.
Távol maradt: Biró Endre, Juhász Sándor, Fenyődi Attila képviselők
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1./
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 lezárásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projektben
„Bucsa Község szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és
generálkivitelezői feladatainak ellátására”, valamint eszközbeszerzésre vonatkozó
közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges közbeszerzési feladatok ellátására az
ajánlattételre meghívni kívánt vállalkozásokról
Előadó: Kláricz János polgármester

1

3./
A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú,
Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban elnevezésű pályázat tárgyában
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Lovász István díj alapításáról, a
támogatásról, és annak folyósításáról szóló 8/2013.(VI.03.) önkormányzati rendelettel
módosított 12/2012.(VI.29.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt kapcsán a
Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítésének elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. 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 eljárásában a közbeszerzési eljárás
lezárásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első 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
eljárásában a közbeszerzési eljárás lezárásáról.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a közbeszerzési eljárás lezárult, az eljárást lefolytató cég is
javaslatot tett arra, hogy a képviselő-testületnek melyik érvényes ajánlatot érdemes elfogadni.
A jogászok által elkészített Bíráló Bizottság jegyzőkönyv, szakvélemény is csatolásra került,
azt a képviselők megismerhették. Ennek eredményeként elmondhatják, hogy a hálózat
esetében, ami a beruházás nagyobb részét jelenti elhárult minden akadály, a kivitelezővel a
szerződés megköthető, és záros határidőn belül a beruházás megindulhat.
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Fontos megjegyezni, hogy a telep esetében azonban egy újabb közbeszerzési eljárás
lefolytatás vált esedékessé, ugyanis az OMSZ a jogászok, és az önkormányzat részéről is
észlelt, nagyon magas ajánlatot tett, és a későbbiekben már nem is tartotta fenn az ajánlatát.
Így az önkormányzat többletforrás igénye elbírálása után, ami augusztus 20 után várható, azt
követően fognak tudni pénzügyi keretek megszabásával egy új közbeszerzési eljárást
megindítani. Ismerve a projektek ügymenetét, és azt az elvárást, amit ezekkel a projektekkel
szemben támasztott a kormány, nincs idő megvárni azt, hogy ez az eljárás lefolytatódjon,
minden a projektben résztvevő szakmailag kompetens vélemény az, hogy ez a beruházás
megindítható. A forrás a projektben rendelkezésre áll, a szükséges átcsoportosítások
kérelmezése, és véleményezése megtörtént, tehát leszerződtethető maga a hálózatnak a
kivitelezési munkálatai.
A Közreműködő Szervezet és a Bíráló Bizottság anyagában is olvasható, hogy a
közbeszerzési eljárás két érvényes ajánlatot fogad el, az egyik a PENTA Kft, a másik a
SWIETELSKY Magyarország Kft. ajánlata.
A KSZ irányelveit, a Bíráló Bizottság irányelveit, és a közbeszerzéssel megbízott jogászok
irányelveit szem előtt tartva a legolcsóbb ajánlat még ha volumenét tekintve nem is olyan sok
a két legalacsonyabb ajánlat között a különbség, a SWITELSKY Kft adta a legalacsonyabb
ajánlatot, akik ilyen szempontból megfelelnek a kiírásnak.
A PENTA Kft és a SWITELSKY Kfr ajánlata között nem sok különbség van. Lényegében
minden más egyéb területen azokat az önkormányzat által kitűzött célokat és elvárásokat
vállalták és teljesítették a közbeszerzési eljárás alatt, amelyet az önkormányzat megszabott. A
SWITELSKY Kft az, aki fent is tartja még az ajánlatát.
Az AHíd Zrt nagyon alacsony, a mérnök ár alatti ajánlatot adott, ezzel veszélyeztette volna a
beruházás befejezését, a KSZ véleményezése alapján is, az önkormányzat kizárta, és
érvénytelennek minősítették az ajánlatukat.
Az OMSZ Kft viszont irreálisan magas ajánlatot adott a telepre, jóval a mérnök ár fölött,
viszont a többletforrás igényre a legmagasabb érvényes ajánlat szabja meg a keretet.
A döntés augusztus 20 után várható.
Az ütemterv úgy néz ki, hogy a mai döntést holnap továbbítják a közbeszerző felé, a jogászok
azok, akik ebben az ügyben eljárnak, és kiértesítik a nyertest. Ezután 10 nap szerződés kötési
moratórium következik, majd a 10 nap lejártát követően a szerződés megköthető. A
projekteseknek már jelezte, hogy augusztus második felében egy sajtó nyilvános eseményre
kerülne sor.
Azt követően, hogy a konkrét munka mikor indulna meg, az a kivitelező csapattól és a
mérnöktől függ, de mindenkit biztat, és reméli, hogy a kivitelezés haladéktalanul
megkezdhető lesz, és ez bizonyos területeken majd a hangulatot is igyekszik majd kezelni, és
a kétkedőket megnyugtatja.
Nagyon szorít az idő, például a szilárd hulladék telepre is kétszer írták ki a telep
rekultivációját, első esetben nem is érkezett érvényes ajánlat a munkára.
Félő, hogy talán ott is alul van finanszírozva, ott is várható, hogy többletforrás bevonására
lesz szükség. Szeptember hónapban gondolják, hogy megkezdődhet a munka.
Az Ivóvízminőség-javító Program keretében folyó beruházás esetében is a mérnöki munka
zajlik most. Remélhetik, hogy ősszel már a kivitelezésre is sor kerül.
Javasolja tehát a képviselő-testület részére, hogy a közbeszerzési eljárást lefolytató jogászok,
és a Közreműködő Hatóság által elkészített előterjesztésben foglalt javaslatok szerint
szíveskedjenek a képviselők a döntést meghozni.
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Faluházi Sándor alpolgármester: Valóban a két ajánlat között nem nagy eltérés van, mind a
két ajánlattevő ugyanúgy próbálja teljesíteni a beruházást.
Kláricz János polgármester: Ha végiggondolják, az ár fontos döntési kritérium volt a
pályázatban, ezért az alacsonyabb ajánlatot adó pályázatát érdemes elfogadni. Azt indokolni
kellene, ha a magasabb ajánlatot fogadná el a testület.
A sikeres projekt miatt fontos, hogy elinduljon ez a beruházás. A kivitelezés idejét 6-9
hónapra teszik, ez pörgős munkát jelent a hálózat területén. A mérnökök lesznek az
önkormányzat segítségére, akik a napi szinten felügyelve tudják végezni a beruházást.
Mind a két cég nagyon komoly szakmai felkészültséggel, komoly árbevétellel rendelkezik.
Ami még nagyon fontos, az az alvállalkozói kör, mert mind a két cég nagyon komoly
alvállalkozói körrel rendelkezik.
Faluházi Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy bucsai illetőségű alvállalkozásról tudnake?
Kláricz János polgármester: Arról már hallott, hogy alvállalkozói körök cégeket alakítottak
bucsai emberek bevonásával, és szeretnének helyi alvállalkozóként megjelenni.
Erről minél hamarabb információt kellene, hogy kapjanak, hogy kik azok akik szóba jöhetnek,
kik rendelkeznek olyan csapattal, gépparkkal a mélyépítési területen, és remélik, hogy minél
több munkát tudnak majd elvégezni.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki 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
eljárásában a közbeszerzési eljárás lezárásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
43/2014. (VII.7.) 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 lezárásáról
A Képviselő-testület

4

-

a PENTA Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.)
ajánlatát a 2. rész vonatkozásában érvényessé nyilvánítja,

-

SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. épület
V.) ajánlatát a 2. rész vonatkozásában érvényessé nyilvánítja,

-

a Bucsa Híd Konzorcium [A-Híd Építő Zrt.(1138 Budapest, Karikás Frigyes
u. 20.) és a Hídtechnika Kft. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.)]
ajánlatát az 1. rész és a 2. rész vonatkozásában érvénytelenné nyilvánítja,

-

az eljárást az 1. rész vonatkozásában a Kbt. 76. (1) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 1. rész vonatkozásában
kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be

-

az eljárást a 2. rész vonatkozásában eredményessé nyilvánítja, tekintettel arra,
hogy a 2. rész vonatkozásában a szerződés teljesítéséhez szükséges többlet
anyagi fedezetet ajánlatkérő biztosítja.

a SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. épület
V.) ajánlattevőt a 2. rész vonatkozásában kihirdeti az eljárás nyerteseként és
vele szerződést köt.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: folyamatos
-

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projektben
„Bucsa Község szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és
generálkivitelezői feladatainak ellátására”, valamint eszközbeszerzésre vonatkozó
közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges közbeszerzési feladatok ellátására az
ajánlattételre meghívni kívánt vállalkozásokról
Kláricz János polgármester: Már említette az előző napirendben, hogy a Bucsa Község
szennyvízcsatornázása című projekt esetében a szennyvíztisztító telepre többletforrás igény
benyújtásra került, és új közbeszerzési eljárást kell meghirdetni. Mivel nem volt olyan
megállapodás a Lucsik és Társa Kft-vel, hogy sikertelen eljárás esetében az új eljárás
költségét is tartalmazná a szerződés, ezért meghívásos módszerrel új kiválasztás történne.
Az ajánlattételi felhívást három meghívott cég részére, a - Magyar Közbeszerzési Központ
Kft.(4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23.), a Lucsik és Társa Kft. (1071 Budapest, Városligeti
fasor 47-49.) és a TOPIL Bt. (2220 Vecsés, Erzsébet u.21.) felkérésre kerülne.
Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése?
Mivel kérdés nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőé-testület tagjait kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa
Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projektben „Bucsa Község szennyvíztisztító
telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatainak
ellátására”, valamint eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatásához
szükséges közbeszerzési feladatok ellátására az ajánlattételre meghívni kívánt
vállalkozásokkal: Magyar Közbeszerzési Központ Kft.( 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23.), a
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Lucsik és Társa Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) és a TOPIL Bt. (2220 Vecsés,
Erzsébet u.21.) egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
44/2014. (VIII.7.) számú Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projektben
„Bucsa Község szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és
generálkivitelezői feladatainak ellátására”, valamint eszközbeszerzésre vonatkozó
közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges közbeszerzési feladatok ellátására az
ajánlattételre meghívni kívánt vállalkozásokról
A Képviselő-testület
„Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú
projektben „Bucsa Község szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti
tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására”, valamint eszközbeszerzésre vonatkozó
közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges közbeszerzési feladatok ellátására három
ajánlatkérésén alapuló eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
- Magyar Közbeszerzési Központ Kft. 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23.
- Lucsik és Társa Kft. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
- TOPIL Bt. 2220 Vecsés, Erzsébet u.21.
Felelős: Kláricz János polgármesterű
Határidő: értelem szerint
1. számú melléklet
A Megbízott feladata:
- Bucsa Község szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és
generálkivitelezői feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása
- Bucsa Község szennyvízcsatornázása projekthez kapcsolódó eszközbeszerzésre
vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása
A Megbízott feladatai továbbá, illetve konkrétan:
- A Megbízó Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata, szükség esetén aktualizálása;
- előzetes személyes konzultáció az igények minél szélesebb körű megállapítása,
megismerése érdekében;
- javaslattétel a Bíráló Bizottság összetételére vonatkozóan;
- a megbízólevelek elkészítése;
- az összeférhetetlenségi nyilatkozatok elkészítése;
- a Bíráló Bizottság alakuló gyűlésének levezetése, dokumentálása;
- a Bíráló Bizottság feladatainak pontos meghatározása;
- az ajánlattételi felhívás tervezetének, majd végleges verziójának elkészítése;
- az ajánlati dokumentáció véglegesítése, az esetleges jogszabályi változások átvezetése;
- az igényeknek megfelelő, a beszerzés tárgyához igazodó alkalmassági-alkalmatlansági
feltételek megfogalmazása;
- a pontozási szempontrendszer megalkotása, javaslatok az elbírálási szempontokra;
- a pályázatok kötelező tartalmi elemeinek, a pályázathoz szükséges okmányok körének
meghatározása;
- a projekttel kapcsolatban felmerülő közbeszerzési kérdések megválaszolása, kiegészítő
tájékoztatás nyújtása;
- az ajánlatok bontásának megtartása,
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javaslat az ajánlatok érvénytelenségének megállapítására,
javaslat az ajánlatok alkalmatlanságának megállapítására,
javaslat a hiánypótlás elrendelésére,
a megalkotott szempontrendszer alapján a benyújtott ajánlatok értékelése, a megállapított
eredmények visszaellenőrzése,
- a nyertes ajánlattevők kiválasztására történő javaslattétel,
- írásbeli szakvélemény elkészítése,
- összegezés elkészítése
- eljárást lezáró hirdetmény elkészítése
- az eredményhirdetés megtartása
- kapcsolattartás a Közbeszerzési Értesítő jogi lektoraival;
- valamennyi jegyzőkönyv, belső irat elkészítése;
- a jogszabály által előírt hirdetmények elektronikus feladása;
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó biztosítása;
- a hirdetmények költségének viselése;
- szükség esetén képviselet a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság előtt;
- a Közreműködő Szervezet elvárásainak megfelelően a közbeszerzéssel kapcsolatban
keletkezett dokumentumok határidőre történő feltöltése a Pályázati Tájékoztató Felületen;
A Megbízott feladata - szükség esetén – az esetlegesen megismételt közbeszerzési eljárás
lefolytatása is.
-

3. napirendi pont: Felhatalmazás a Környezet és Energia Operatív Program KEOP2014-4.10.0/F kódszámú, Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban
elnevezésű pályázat tárgyában
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Felhatalmazást a
Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, Önkormányzatok és
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva a konvergencia régiókban elnevezésű pályázat tárgyában.
Az írásban kiadott előterjesztést kiegészítette azzal, hogy olyan energetikai pályázatok
kerültek kiírásra, nagyon gyors kivitelezéssel, azaz jövő év júniusi befejezéssel. Az a két
terület nyílt meg, amely a már említett Közösségi Ház teljes felújítását, napelemekkel történő
ellátását teszi lehetővé. Nagy előnyt jelentene az, hogy ha előzetesen közbeszerzési eljárást
folytatnának le. Arra tenne javaslatot, hogy ezen pályázathoz válasszák ki a projektben
szereplőket mihamarabb. Így jóval nagyobb eséllyel tudna az önkormányzat indulni a
pályázaton.
Nagyon szerették volna az MVH-s pályázat esetében is megpályázni a Közösségi Ház
felújításával kapcsolatos pályázatot, azonban onnan az önkormányzat lecsúszott.
Megérkezik Juhász Sándor képviselő, így a jelenlévők száma 4 főről 5 főre, a szavazatok
száma is 4-ről 5-re növekszik.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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45/2014.(VIII.7.) Képviselő-testületi határozat
Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia
régiókban elnevezésű pályázat tárgyában
Bucsa Község Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban” című konstrukció keretében benyújtandó pályázat kapcsán az alábbi
határozatokat hozza:
1. Bucsa Község Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a pályázat
benyújtására és arra, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben teljes jogkörben
eljárjon.
2. Bucsa Község Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy szerződést
kössön az MD ONCO Szolgáltató Kft.–vel. (székhely: 4033 Debrecen, Veres Péter
utca 170,) képviselő: Nagy Anett) a pályázatírási feladatok ellátására.
3. Bucsa Község Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázathoz
szükséges közbeszerzések kapcsán eljárjon a közbeszerzési tevékenység elvégzésre
irányuló ajánlatkérési eljárás lefolytatásában, a közbeszerzési feladatokat ellátó
szervezet kiválasztásában, a nyertes ajánlattevővel történő szerződés megkötésében.
4. Bucsa Község Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy pályázat
benyújtásához szükséges Energetikai Tanulmányt elkészítő szervezetet kiválassza
és a kiválasztott energetikussal a szerződést kössön.
5. Bucsa Község Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat
elnyerése esetén a projektmenedzsment ellátására vonatkozó ajánlatkérési
felhívás közzé tegye, a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezetet
kiválassza, a nyertes ajánlattevővel történő szerződést megkösse.
6. Bucsa Község Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat
elnyerése esetén a mérnöki feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérési felhívást
közzétegye, a mérnöki feladatokat ellátó vállalkozást kiválassza, a nyertes
ajánlattevővel történő szerződést megkösse.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: folyamatos
4. napirendi pont: Lovász István díj alapításáról, a támogatásról, és annak folyósításáról
szóló 12/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Lovász István díj
alapításáról, a támogatásról, és annak folyósításáról szóló 12/2013.(VI.29.) önkormányzati
rendelet módosítását.
Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek.
Dr. Nagy Éva jegyző: A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság a 2014. július
14-én megtartott ülésén hozott egy határozatot arról, hogy módosításra javasolja a Lovász
István díj alapításáról, a támogatásról, és annak folyósításáról szóló 12/2012.(VI.29.)
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önkormányzati rendelet módosítását.
Az előzetes információ van arról, hogy a Lovász család az idén augusztus 20-án nem tud részt
venni a díj átadási ünnepségen. Ez a dátum módosulna úgy, hogy a díj átadása minden év
szeptember 1-jéig kerülne átadásra. A rendelet módosítása a díj érdemi részét nem módosítja,
ezzel a módosítással rugalmasabb lesz az a határidő, ami a díj átadását szabályozta.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a
Lovász István díj alapításáról, a támogatásról, és annak folyósításáról szóló 12/2013.(VI.29.)
önkormányzati rendelet módosításával.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014.(VIII.8.) önkormányzati rendelete
a Lovász István díj alapításáról, a támogatásról,
és annak folyósításáról szóló 12/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
Lovász István díj alapításáról, a támogatásáról, és annak folyósításáról szóló 12/2012.(VI.29.)
önkormányzati rendeletet (Továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) Az Ör. 5.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A díjak átadása egy összegben, ünnepélyes keretek között történik, minden évben
szeptember 1. napjáig előre meghirdetett időpontban.”
2. §
Záró rendelkezések
(1)
A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
Bucsa, 2014. augusztus 7.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző
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Kihirdetve: Bucsa, 2014. augusztus 8-án
Dr. Nagy Éva
jegyző
5. napirendi pont: A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott
projekt kapcsán a Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítésének elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a „Békés Megyei
Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt kapcsán a Konzorciumi
megállapodás II. számú kiegészítésének elfogadását.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy ez a projekt egy jól előkészített, az utóbbi időben jól
kézbevett. Tíz éve folyik a munka, és szinte az eredeti változathoz tértek vissza. Remélik,
hogy mint Békés megye utolsó települése a 2015-2016 évben már Bucsa település is
bekötésre kerül az egészséges ivóvízrendszerbe, és megszűnik a konténeres ivóvízellátás.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Békés
Megyei Ivóvízminőség-javító Program című támogatott projekt kapcsán a Konzorciumi
megállapodás II. számú kiegészítését elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
46/2014.(VIII.7.) Képviselő-testületi határozat
A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt kapcsán a
Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítésének elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőségjavító Program” című támogatott projekt kapcsán a Konzorciumi megállapodás II. számú
kiegészítését a következők szerint:
1. A Projekt keretében történő beruházás tulajdonjoga visszterhesen kerül az
Önkormányzatokhoz, mégpedig a közöttük létrejött tulajdonjogi megállapodásban
foglalt arányok szerint. Az átruházási érték vonatkozásában a Társulásnál a Projekt
valamennyi beruházási költsége az irányadó, mely a beruházás aktiválása során
figyelembe vételre kerül.
2. A Projekt megvalósítási fázisba lépésére tekintettel, a Projekt menedzselésének,
lebonyolításának felmerülő költségeire projekt lebonyolítási díjat fizetnek az
Önkormányzatok a Társulásnak számla ellenében a Társulási Tanács döntése szerint.
A 2015 évre esedékes díjról és teljesítéséről a felek 2015 évben döntenek. A Társulás
tag önkormányzatai a lebonyolítási díjat közvetlenül fizetik meg, míg a Társuláson
kívüli, más Társulásokba tömörült Önkormányzatok társulásaikon keresztül fizetik
meg a díjat. A díj vonatkozásában a társulási tag önkormányzatok a Társulási
Tanácsülés határozata szerint kötelezettek a fizetésre, a Társuláshoz konzorciumi
megállapodással kapcsolódó önkormányzatok a konzorciumi megállapodás szerinti
díjat fizetik.
3. Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a
Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítésnek aláírására.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Kláricz János polgármester
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Kláricz János polgármester: A Bucsa község díszpolgári címének adományozásáról szólt. Az
adományozással kapcsolatosan, két név már előzetesen felmerült, a Dr. Serester Zoltáné,
valamint néhai Földesi György neve. A legutóbbi Kulturális Bizottsági ülésen pedig a
bizottság további két személyt javasolt még, Kóti Árpádot, és Sárándi Józsefet. A cím
adományozása jelentős pénzadományt is jelent, és az idei költségvetés ezt még nem
tartalmazza. Azonban szükséges lesz a kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati
rendelet módosítása is. A végső döntést a képviselő-testület hozza meg.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése? Mivel több kérdés és hozzászólás
nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való részvételét és az ülést 17,00 órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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