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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

346-18/2018. 

 

18. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 18-án 

(csütörtökön) délelőtt 8,30 órakor megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor, Földesi Györgyné, Harmati 

Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 
 

Távol maradt: Fenyődi Attila alpolgármester 
 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző 
 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Pap-Szabó Katalin 

jegyzőt   
 

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

testülete részéről 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van, 1 fő hiányzik. A 

határozathozatalban részt vesz 6 fő. 
 

Ezzel az ülést megnyitotta.  
 

Kérte, hogy a képviselő-testület vegye napirendre a Dózsa György utca aszfaltozására 

vonatkozó árajánlatok megtárgyalását.  
 

Ismertette a kiegészített napirendi pontokat. 

Napirendi pontok: 

1./ Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

2./ Döntés meghozatala a TOP-1.1.4-16-BS1-2017-00006 azonosító számú napközi otthonos 

óvoda fejlesztése elnevezésű projekt közbeszerzési eljárásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

3./ Dózsa György utca aszfaltozásával kapcsolatos árajánlatok elbírálása, felhatalmazás a 

legkedvezőbb ajánlattevővel történő szerződéskötésre 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

4./ Bejelentések 
 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat 

elfogadja.  
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.      
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1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 
 

Kláricz János polgármester: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 

25-én fogadta el a 2018. évi közbeszerzési tervet, amely eredetileg 2018. I. és II. egyedévében 

zajlott volna le. A projekt előkészítésének csúszása okán ez nem történt meg, ezért a tervet 

módosítani szükséges az előterjesztésben foglalt részletezések szerint.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Észrevétele lenne. A polgármester úr azt kérte, hogy a 

képviselők engedjék meg, hogy Ecsegfalva, és Kertészsziget települések szennyvize átmenjen 

a szennyvíztisztító telepen. Ebből az lett, hogy Bucsának kell dolgozni. Akkor sem szavazta 

meg ezt a beruházást. Semmi értelme nincs a beruházásnak Bucsa község vonatkozásában.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás a 

napirenddel kapcsolatosan. 

 

Mivel nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja 

Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési tervének módosítását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

110/2018.(X.18.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési Terve elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2018.(I.25.) KT határozattal elfogadott a 

2015. évi CXLIII. törvény alapján összeállított 2018. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

A közbeszerzés tárgya 
Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárás típus 

Eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

Sor került-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére 

I. Árubeszerzés      

      

II. Építési beruházás      

1./ TOP-1.1.3-15 

Helyi termelői piac létesítése 

Bucsán 

nemzeti Kbt. 115.§ 2018.I. negyedév 
2019. 

december 31. 
nem 

2./ TOP-3.2.1-15-BS1-2017-

00043 Önkormányzati 

épületek energetikai 

korszerűsítése – 

Napelemes fejlesztés Bucsa 

községben 

nemzeti Kbt. 115.§ 
2018. II. 

negyedév 

2018. 

december 31. 
nem 

3./ TOP -1.4.1-16-BS1-2017-

00006 a foglalkoztatás és az 

életminőség javítása 

családbarát munkába állást 

segítő intézmények, 

közszolgáltatások 

fejlesztésével – Bucsa napközi 

otthonos óvoda fejlesztése 

nemzeti Kbt. 115.§ 
2018. II. 

negyedév 

2019. 

december 31. 
nem 
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KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 

„Bucsa, Ecsegfalva és 

Kertészsziget települések 

szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” 

uniós nyílt 

Kbt. II része 

szerinti 

közbeszerzéses 

nyilvános 

eljárás 

2018.IV. negyedév 

Szerződés 

kötéstől 

számított 540 

nap. 

 nem 

III. Szolgáltatás-

megrendelés 
- - - - - 

IV. Építési koncesszió - - - - - 

V. Szolgáltatási koncesszió - - - - - 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. napirendi pont: Döntés meghozatala a TOP-1.1.4-16-BS1-2017-00006 azonosító számú 

napközi otthonos óvoda fejlesztése elnevezésű projekt közbeszerzési eljárásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a döntést 

meghozatalát a TOP-1.1.4-16-BS1-2017-00006 azonosító számú napközi otthonos óvoda 

fejlesztése elnevezésű projekt közbeszerzési eljárásáról lezárásáról. 

„BucsaiNapközi Otthonos Óvoda fejlesztése TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006 azonosító számú 

pályázat keretében” tárgyában indult közbeszerzési eljárásban két ajánlat érkezett.  

Az eljárást a Bíráló Bizottság eredményesnek nyilvánította.  

A Blaskó György e.v. 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 31/1. szám alatti ajánlattevő benyújtott 

ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlattevő ajánlatát 

visszavonta. 

A Blaskó és Társa Bt. 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 1. szám alatti ajánlattevő benyújtott 

ajánlataérvényes, megfelelő és alkalmas. 
 

Az eljárás nyertesea Blaskó és Társa Bt. 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 1. szám alatti 

ajánlattevő, mivel ajánlata érvényes, megfelelő és alkalmas, illetve az értékelési szempont 

szerinti legkedvezőbb ajánlat. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 83.375.324,-Ft 

Jótállás időtartam: 12 hónap 
 

Szerződés kötést követően a kivitelezés 2018. november hónapban megkezdődik. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, hogy szavazzanak.  
 

A szavazás névszerinti. A névszerinti szavazásról külön jegyzőkönyv készül. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja névszerinti szavazással 

hozta meg a döntést, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz, a jegyzőkönyv csatolása ide. 

 

111/2018.(X.18.) Képviselő-testületi határozat 

 Döntés a TOP-1.1.4-16-BS1-2017-00006 azonosító számú,  

„Napközi otthonos óvoda fejlesztése Bucsán” elnevezésű projekt közbeszerzési 

eljárásának lezárásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.4-16-BS1-2017-00006 azonosító 

számú, „Napközi otthonos óvoda fejlesztése Bucsán” elnevezésű projekt kivitelezési 

munkálatainak elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján az eljárás nyerteseként a Képviselő-testület a Blaskó és 

Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságot (5520 Szeghalom, Hunyadi u. 1.) hirdeti 

ki. 
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A szerződés ellenértéke nettó 83.375.324,- forint, mely összeget Bucsa Község 

Önkormányzata 100 %-ban a TOP-1.1.4-16-BS1-2017-00006 projekt terhére kíván 

elszámolni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert a vállalkozói szerződés 

aláírására. 

Felelős: Kláricz János – polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 01. 

 

3. napirendi pont:Dózsa György utca aszfaltozásával kapcsolatos árajánlatok elbírálása, 

felhatalmazás a legkedvezőbb ajánlattevővel történő szerződéskötésre 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Dózsa György utca 

aszfaltozásával kapcsolatos árajánlatok megtárgyalását, a legkedvezőbb ajánlattévővel történő 

szerződés megkötésére szóló felhatalmazást. 

 

A Dózsa György utca aszfaltozására vonatkozóan a Német Út Kft adta a legkedvezőbb 

ajánlatot, ezért a beruházás kivitelezésére szóló szerződést ezzel a céggel javasolja megkötni.  

 

Nagyon pontos felmérés alapján készült el az árajánlat, a kátyúk esetében is. 

A BM-es pályázatban négy utca van nevesítve, és további kátyúzások vannak még tervezve. 

Ezek szerint egy 18.000.000 Ft-os pályázati összeget szükséges lefedni. 

A Német Út Kft hamarosan el tudja kezdeni a munkát. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy jó minőségben meg lehet csinálni még ebben 

az időjárásban a munkát?  

 

Kláricz János polgármester: Mielőtt az esőzések bejönnek jó minőségben lehet elvégezni az 

aszfaltozást. 

 

Faluházi Sándor képviselő: A maga részéről el tudja fogadni a Német Út Kft ajánlatát. 

 

A képviselők részéről több kérdés és hozzászólás nem volt. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, és szavazást rendelt el.  

 Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Dózsa György utca 

aszfaltozása beruházás kivitelezésére a Német Út Kft-vel megkötendő vállalkozási szerződés 

megkötésével egyetért.  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

112/2018.(X.18.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a Dózsa György utca aszfaltozása beruházás kivitelezésére  

a Német Út Kft-vel megkötendő vállalkozási szerződés megkötéséről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hoz, hogy Bucsa Község 

Önkormányzat belterületi úthálózatának aszfalttal történő felújítására és kátyúzására 

kivitelezői szerződést köt a Német Út Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (3375. 

Mezőtárkány, Mikszáth Kálmán u. 5.). A szerződés összeg: 17.215.599 Ft összeg, 

melynek fedezetét a képviselő-testület a 41/2017.(IV.27.) Képviselő-testületi 

határozatban foglaltak szerint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont szerinti „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatásra” forrásból, valamint saját forrásból biztosítja.  
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A képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert a kivitelezői szerződés 

aláírására.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt az ülést 9,00 órakor bezárta.  

 

kmf. 

 

 

 

 

 Kláricz János               Pap-Szabó Katalin 

 polgármester                        jegyző 

 

     

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető  
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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

346-18 /2018. 

 

Melléklet a 18. sz. 

 jegyzőkönyvhöz 

NÉVSZERINTI SZAVAZÁSRÓL 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 18-án 

(csütörtökön) délelőtt 8,45 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülése névszerinti 

szavazásáról 

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor, Földesi Györgyné, Harmati 

Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők 

 

Távol maradt:Fenyődi Attila alpolgármester 

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

Kláricz János polgármester:A TOP-1.1.4-16-BS1-2017-00006 azonosító számú napközi 

otthonos óvoda fejlesztése elnevezésű projekt közbeszerzési eljárása lezárása megtörtént, két 

ajánlat érkezett. Az eljárást a Bíráló Bizottság eredményesnek nyilvánította.  

A Blaskó György e.v. 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 31/1. szám alatti ajánlattevő benyújtott 

ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlattevő ajánlatát 

visszavonta. 

A Blaskó és Társa Bt. 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 1. szám alatti ajánlattevő benyújtott 

ajánlata érvényes, megfelelő és alkalmas. 

Az eljárás nyertesea Blaskó és Társa Bt. 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 1. szám alatti 

ajánlattevő, mivel ajánlata érvényes, megfelelő és alkalmas, illetve az értékelési szempont 

szerinti legkedvezőbb ajánlat. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 83.375.324,-HUF 

Jótállás időtartam: 12 hónap. 

A szavazás névszerinti. 

 

Kérte a jelenlévő képviselőket, a nevük elhangzása után „igen” „nem” vagy „tartózkodom” 

kijelentéssel szavazzanak.  

 

Kláricz János polgármester:Felkérem a jelenlévő Faluházi Sándor képviselőt, „igen” „nem” 

vagy „tartózkodom” kijelentéssel szavazzon, amennyiben elfogadja, hogy Bucsa Község 

Önkormányzata a Blaskó és Társa Bt-vel (5520. Szeghalom, Hunyadi u. 1.) kössön 

Vállalkozási Szerződést a TOP-1.1.4-16-BS1-2017-00006 azonosító számú napközi otthonos 

óvoda fejlesztése beruházás kivitelezésére.  

 

Faluházi Sándor képviselő szavazata: igen 
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Kláricz János polgármester: Felkérem a jelenlévő Földesi Györgyné képviselőt, „igen” „nem” 

vagy „tartózkodom” kijelentéssel szavazzon, amennyiben elfogadja, hogy Bucsa Község 

Önkormányzata a Blaskó és Társa Bt-vel (5520. Szeghalom, Hunyadi u. 1.) kössön 

Vállalkozási Szerződést a TOP-1.1.4-16-BS1-2017-00006 azonosító számú napközi otthonos 

óvoda fejlesztése beruházás kivitelezésére.  

 

Földesi Györgyné képviselő szavazata: igen 

 

Kláricz János polgármester: Felkérem a jelenlévő Harmati Gyula képviselőt, „igen” „nem” 

vagy „tartózkodom” kijelentéssel szavazzon, amennyiben elfogadja, hogy Bucsa Község 

Önkormányzata a Blaskó és Társa Bt-vel (5520. Szeghalom, Hunyadi u. 1.) kössön 

Vállalkozási Szerződést a TOP-1.1.4-16-BS1-2017-00006 azonosító számú napközi otthonos 

óvoda fejlesztése beruházás kivitelezésére.  

 

Harmati Gyula képviselő szavazata: igen 

 

Kláricz János polgármester: Felkérem a jelenlévő Juhász Sándor képviselőt, „igen” „nem” 

vagy „tartózkodom” kijelentéssel szavazzon, amennyiben elfogadja, hogy Bucsa Község 

Önkormányzata a Blaskó és Társa Bt-vel (5520. Szeghalom, Hunyadi u. 1.) kössön 

Vállalkozási Szerződést a TOP-1.1.4-16-BS1-2017-00006 azonosító számú napközi otthonos 

óvoda fejlesztése beruházás kivitelezésére.  

 

Juhász Sándor képviselő szavazata: igen 

 

Kláricz János polgármester: Felkérem a jelenlévő Mogyorósi Anikó képviselőt, „igen” „nem” 

vagy „tartózkodom” kijelentéssel szavazzon, amennyiben elfogadja, hogy Bucsa Község 

Önkormányzata a Blaskó és Társa Bt-vel (5520. Szeghalom, Hunyadi u. 1.) kössön 

Vállalkozási Szerződést a TOP-1.1.4-16-BS1-2017-00006 azonosító számú napközi otthonos 

óvoda fejlesztése beruházás kivitelezésére.  
 

Mogyorósi Anikó képviselő szavazata: igen 
 

Kláricz János polgármester szavazata: igen 
 

Ezzel a névszerinti szavazás végetért. Kláricz János polgármester megállapítja, hogy a 

névszerinti szavazás eredménye: 

 

Jelenlévő képviselők száma: 6 fő 

Szavazatok száma:  6 

Igen szavazatok száma:  6 

Nem szavazatok száma: 0 

Tartózkodó szavazatok száma:  0 
 

A névszerinti szavazás végeredménye egyhangú 6 igen szavazat. 

 

kmf. 

 

Kláricz János       Pap-Szabó Katalin 

                  polgármester                    jegyző 

 

     Kormoczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető 


