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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

600-19/2014. iktatószám 

19. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 15-én 

(pénteken) délelőtt 11,30 órakor megtartott rendkívüli 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, 

Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők. 

 

Távol maradt: Biró Endre, 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 Képviselő-

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

  

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a megküldött napirendi pontot szeretné még 

kiegészíteni két napirendi ponttal, amely a 2. és 3. napirendi pont lesz, a 4. napirendi pont 

pedig a „Bejelentések”. 

 

1./  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 

vonatkozó beszerzés eredményéről  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására a Helyi 

Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

3./ Döntés az önkormányzat tulajdonában álló mélyfúrású kutak üzemen kívül helyezésének 

műszaki megoldási lehetőségeiről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Bejelentések  
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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. 

 

Megállapítja, hogy Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 

5 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 projektben 

„Bucsa Község szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és 

generálkivitelezői feladatainak ellátására”, valamint eszközbeszerzésre vonatkozó 

közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges közbeszerzési feladatok ellátására 

vonatkozó beszerzés eredményéről  

                 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, 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 vonatkozó beszerzés eredményéről szóló döntés 

meghozatalát. 

 

Az előző testületi ülésen arról döntött a képviselő-testület, hogy a „Bucsa Község 

szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői 

feladatainak ellátására” valamint eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárások 

lefolytatásához szükségese közbeszerzési feladatok ellátására három ajánlatkérésen alapuló 

eljárás indít. Az ajánlatok beérkeztek, azokat a projektmenedzser cég megvizsgálta, és 

előkészítette a testület felé a beszerzés eredményéről szóló döntés meghozatalához szükséges 

anyagokat. Az előterjesztés részletesen tartalmazza az árajánlatokat. 

Az ajánlatok határidőre beérkeztek, így a döntés meghozatalát akadályozó ok nem áll fenn.  

Ennek az eljárásnak a lebonyolítási költsége is a projekt költségéből lesz finanszírozva. 

Az eljárást lefolytatók szerint valószínű, hogy három hónapig elhúzódik ez az eljárás. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése? 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy lehet-e már tudni, hogy az önkormányzat 

többlet költség igényét elfogadták-e már? Az eszközbeszerzés milyen eszközök beszerzésére 

vonatkozik? 

 

Kláricz János polgármester: Nincs még erről információ. Telep esetében új közbeszerzési 

eljárást kell lefolytatni a végleges forrás hozzárendelés azt követően látható tisztán. A 

projektben többlet forrás igénylése nélkül is rendelkezésre áll a hálózat kivitelezéséhez 

szükséges forrás. Az átcsoportosítási kérelem elfogadását követően a hálózat kivitelezésére a 

szerződés megköthető, a kivitelezés megindítható. 

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a 

Bucsa Község szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és 

generálkivitelezői feladatainak ellátására”, valamint eszközbeszerzésre vonatkozó 

közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges közbeszerzési feladatok ellátására 

vonatkozó beszerzés eredményével, és a Lucsik és Társa Kft ajánlatát fogadja el. 
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Megállapítja, hogy Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

47/2014. (VIII.15.) 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 

vonatkozó beszerzés eredményéről  

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 indított. Az eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza 

meg: 

1. Az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a Lucsik és Társa Kft, 

(cím: 1071. Budapest, Városligeti fasor 47-49.) nettó ajánlata: 1.800.000 Ft, 

 áfa: 486.000 Ft, bruttó: 2.286.000 Ft. 

2. A második legkedvezőbb ajánlat a Magyar Közbeszerzési Központ (cím: 4400. 

Nyíregyháza, Bocskai u. 23.) nettó ajánlata: 2.290.000  Ft, áfa: 618.300 Ft,  

bruttó: 2.908.300 Ft. 

3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat a Topil Bt (cím: 2220. Vecsés, Erzsébet u. 21.) 

nettó ajánlata: 2.300.000 Ft, áfa: 621.000 Ft, bruttó: 2.921.000 Ft. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot 

adóval a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos  

 

2. napirendi pont: A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választására a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek általános választására a Helyi Választási Bizottság tagjainak 

megválasztását.  

Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására a helyi választási 

bizottságot is meg kell választani, legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16,00 óráig.  

 

Mivel augusztus 25. napját követően már esélye lehet annak, hogy a bizottságnak feladata is 

lesz, ezért javasolja, hogy képviselő-testület hozzon döntést a HVB tagjainak 

megválasztásáról.  

 

A bizottság feladata a jelöltek nyilvántartásba vétele, és a választással kapcsolatos kifogások 

elbírálása, valamint a választás eredményének településszintű megállapítása.  

Javasolja a következő személyeket a Helyi Választási Bizottság tagjai közé: 
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- Szalainé Milánkovics Éva Mária Bucsa, Kanizsai utca 19. szám 

- Fehér Lászlóné Bucsa, Jókai utca 3. szám 

- Lépné Kovács Erzsébet Bucsa, Bocskai utca 11/A. szám alatti lakosokat. 

Pót-tagjai közé: 

- Lép Edit Bucsa, József Attila utca 3. szám 

- Opóczkiné Márki Andrea Sára Bucsa, Rákóczi utca 17. szám alatti lakosokat. 

 

A személyekkel szemben jelenleg összeférhetetlenségi ok nem áll fenn (az 

összeférhetetlenséget a jelölés minden szakaszában vizsgálni kell), előzetes megbeszélés 

alapján megválasztásuk esetén vállalják a választási bizottsági munka ellátását. 

Megkérdezte van-e valakinek kérdése? Tájékoztatta a képviselőket, hogy a mostani tagok 

ugyanazok, akik a négy évvel ezelőtti választáson is tagjai voltak a Helyi Választási 

Bizottságnak. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek 

kérdése, hozzászólása?  

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

szavazni, aki a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választására a 

Helyi Választási Bizottság tagjaival egyetért. 

 

Megállapítja, hogy Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   48/2014.(VIII.15.) Képviselő-testületi határozat 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására  

a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választására a  

Helyi választási bizottság tagjának megválasztja: 

- Szalainé Milánkovics Éva Mária Bucsa, kanizsai utca 19. szám 

- Fehér Lászlóné Bucsa, Jókai utca 3. szám 

- Lépné Kovács Erzsébet Bucsa, Bocskai utca 11/A. szám alatti lakosokat. 

 A helyi választási bizottság pót-tagjának megválasztja: 

- Lép Edit Bucsa, József Attila utca 3. szám 

- Opóczkiné Márki Andrea Sára Bucsa, Rákóczi utca 17. szám alatti lakosokat. 

Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: azonnal  

  

3. napirendi pont: Döntés az önkormányzat tulajdonában álló mélyfúrású kutak üzemen 

kívül helyezésének műszaki megoldási lehetőségeiről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a döntést az 

önkormányzat tulajdonában álló mélyfúrású kutak üzemen kívül helyezésének műszaki 

megoldási lehetőségeiről.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a tavalyi év végén aláírt vállalkozási szerződés alapján 

megkezdődött a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása. A program 

alapján az önkormányzat tulajdonában lévő kutaknak üzemen kívül helyezésre kell kerülniük. 

A kutakkal kapcsolatosan az alpolgármester úr tud bővebb információval szolgálni.  
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Faluházi Sándor alpolgármester: Három kút van a Vízmű telepen, mindhárom kútra 

vonatkozóan van ajánlás az Alföldvíz Zrt levelében. A három kút esetében a levélben foglalt 

ajánlatokhoz képest más javaslattal élne. 

Javasolja  

- 1. kút (kútkataszteri szám: 17.) vonatkozásában eltömedékelését, 

- 2. kút (kútkataszteri szám: 18.) vonatkozásában tartalék kútként történő fenntartását,  

- 3. kút (kútkataszteri szám: 20.) vonatkozásában tartalék kútként történő átminősítését.  

 

Kláricz János polgármester: Egyetért, hiszen a kutak vízhozama, a víz minősége és a kutak 

más célra történő használhatósága is ezt diktálja. Reméli, hogy az Alföldvíz Zrt szakemberei 

is elfogadják majd ezt a javaslatot. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy az - 1. 

kút (kútkataszteri szám: 17.) vonatkozásában eltömedékelését, a - 2. kút (kútkataszteri szám: 

18.) vonatkozásában tartalék kútként történő fenntartását, - 3. kút (kútkataszteri szám: 20.) 

vonatkozásában tartalék kútként történő átminősítését javasolják. 

 

Megállapítja, hogy Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

49/2014.(VIII.15.) Képviselő-testületi határozat 

 Döntés az önkormányzat tulajdonában álló mélyfúrású kutak üzemen kívül 

helyezésének műszaki megoldási lehetőségeiről 

A Képviselő-testület javasolja: 

- 1. kút (kútkataszteri szám: 17.) vonatkozásában eltömedékelését 

- 2. kút (kútkataszteri szám: 18.) vonatkozásában tartalék kútként történő fenntartását,  

- 3. kút (kútkataszteri szám: 20.) vonatkozásában tartalék kútként történő átminősítését.  

Felhatalmazza a Polgármestert a javaslatok továbbítására az Alföldvíz Zrt számára. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése? 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való részvételét 

és az ülést 12,00 órakor bezárta.  

 

Kmf. 

 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

  

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


