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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

250-19/2022. ikt.sz. 

 

19. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 2-án 

(pénteken) délelőtt 10,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Harmati Gyula alpolgármester, Faluházi Sándor 

Attila, Fenyődi Attila, Földesi Györgyné, Juhász Sándor képviselők 
 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 
 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Dr. Nagy Éva jegyzőt. 
 

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

részéről 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.  

A határozathozatalban részt vesz 7 fő. 
 

Ismertette a napirendi pontot: 

 

1./ a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része 

szerint, a Kbt. 82. § (1) alapján „Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú 

projekt közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszának lezárásával kapcsolatban 

Előadó: Kláricz János polgármester   
 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi ponttal 

kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  
 

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

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.    
 

1.napirendi pont: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) Második része szerint, a Kbt. 82. § (1) alapján „Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget 

települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 

azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszának lezárásával 

kapcsolatban 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része szerint, a Kbt. 82. § (1) alapján 

„Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” 
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KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

szakaszának lezárásával kapcsolatban 

Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a „Vállalkozási szerződés a „Bucsa, Ecsegfalva 

és Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú 

KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú projekt tervezési és kivitelezési 

feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasza lezárult, a Bíráló Bizottsági döntések megtörténtek, 

a Közbeszerzési Hatóság kiállította a támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítványt. 

A tanúsítványt a képviselők megkapták, azt megismerhették. 

 

A mai ülésen a képviselő-testületnek meg kell hoznia azt a döntést, hogy a közbeszerzési eljárás 

eredményes, és az ajánlatok érvényesek, és ki kell választani a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.  

 

Továbbá tájékoztatta a képviselőket, hogy a szerződéskötési moratórium van, 2022. szeptember 

13-ig, legközelebb akkor köthető meg a szerződés.  

 

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

 
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, szíveskedjenek a döntést meghozni. Kérte, 

hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki alapján „Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget 

települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 

azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszának lezárásával 

kapcsolatos megállapításokkal a lentebb részletezett határozatban foglaltakkal egyetért. 

  
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 
 

Kláricz János polgármester  igen szavazattal, 

Harmati Gyula alpolgármester igen szavazattal, 

Faluházi Sándor Attila  igen szavazattal,  

Fenyődi Attila     igen szavazattal,  

Földesi Györgyné   igen szavazattal,  

Juhász Sándor    igen szavazattal,  

Márki Tiborné    igen szavazattal,  
 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

52/2022. (IX.2.) Képviselő-testületi határozat 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második 

része szerint, a Kbt. 82. § (1) alapján „Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 

azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszának lezárásával 

kapcsolatban 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Bíráló Bizottság alábbi 

javaslataival 

-a közbeszerzési eljárás eredményes 

 

Az ALISCA BAU Építőipari Zrt. ajánlattevő az ajánlatát a közbeszerzési dokumentumokban 

előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, illetve a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakkal összhangban nyújtotta 
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be. Ajánlattevő által benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és vele 

szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlata érvényes. 

 

A Mészáros és Mészáros Zrt. ajánlattevő az ajánlatát a közbeszerzési dokumentumokban 

előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, illetve a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakkal összhangban nyújtotta 

be. Ajánlattevő által benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és vele 

szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlata érvényes. 

 

A SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és Veolia Víz Zrt. közös ajánlattevők az ajánlatukat 

a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, 

illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben 

foglaltakkal összhangban nyújtotta be. Ajánlattevő által benyújtott igazolások alapján alkalmas 

a szerződés teljesítésére és vele szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlata érvényes. 

 

Az A-Híd Zrt. ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai és tartalmi 

követelményeknek megfelelően, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakkal összhangban nyújtotta be. Ajánlattevő 

által benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és vele szemben kizáró ok 

nem áll fenn, ajánlata érvényes. 

 

A SWIETELSKY Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, illetve a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben 

foglaltakkal összhangban nyújtotta be. Ajánlattevő által benyújtott igazolások alapján alkalmas 

a szerződés teljesítésére és vele szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlata érvényes. A legjobb 

ár-érték arányú ajánlatot a SWIETELSKY Magyarország Kft. ajánlattevő adta. 

 

- legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot benyújtott nyertes ajánlattevő a SWIETELSKY 

Magyarország Kft.  nettó 4 898 099 889, HUF ajánlati árral, így javasolja, hogy a szerződést 

vele kösse meg. 

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő az A-Híd Zrt. 

 

Felelős: Kláricz János polgármester 

              Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: azonnal 

Erről értesül: Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere 

        Csordás László Kertészsziget Község Önkormányzat polgármestere 
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Kláricz János polgármester Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 11,15 órakor 

bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

 

Kláricz János           Dr. Nagy Éva  

polgármester      jegyző 

  

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

        jegyzőkönyvvezető 
 


