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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

494-21/2015. iktatószám 

 

21. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20-án (hétfőn) 

délelőtt 10,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

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

 

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

Gyula, Juhász Sándor képviselők 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Mogyorósi Anikó képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyző 

 

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

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta. 

Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

Napirendi pontok: 

  

1./  Döntés a KEOP Döntés a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú „Középületek kiemelt 

jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázattal támogatott projekt 

előrehaladásával kapcsolatosan a közbeszerzési eljárás megindításáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bejelentések 

 

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 jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  
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1. napirendi pont: Döntés a KEOP Döntés a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú 

„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázattal 

támogatott projekt előrehaladásával kapcsolatosan a közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, döntést a KEOP Döntés a 

KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztése” című pályázattal támogatott projekt előrehaladásával kapcsolatosan a 

közbeszerzési eljárás megindításáról. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a pályázat pozitív elbírálásban részesült, és nevesítve van az 

1290/2015. kormányhatározatban, 150.000.000 Ft van hozzárendelve a középületek 

fejlesztéséhez. 

Augusztus 14. napjáig a kiválasztásnak le kell folytatódnia. A műszaki tartalmon módosítani 

kellett, ezek vannak készen 99%-osan. Maga az idő, ami nagyon fontos, mert ez év október 

31. napjáig el kell számolni a felújítással, és meg kell valósulnia a beruházásnak. Amit tudni 

kell, az az, hogy önerő nélküli projektről beszélnek, a 150.000.000 Ft-ba beletartozik 

kiválasztási eljárás költsége, a beruházás teljes kivitelezési, és műszaki ellenőri költsége. 

Bizonyos munkanemek tekintetében műszaki szempontból szigorúbb elvárások vannak, ezért 

át kell dolgozni a műszaki tartalmat, két fontos szempontot a nyílászárók cseréjét és a 

hőszigetelést, itt magasabb követelményeket írtak elő.  

Folyt egy előzetes felmérés, hogy kik azok a cégek, akik ezt el tudják vállalni, és a 

kivitelezést is végre tudják hajtani. Nem egyedül van ezzel Bucsa Község Önkormányzata, 

több település érintett ebben a megyében, és az országban is.  

Három céget javasol felkérni a közbeszerzési eljárásban az ajánlattételre. 

1./ MetalCom Távközlési és Rendszerintegrációs Kft. 

Székhelye: 1107 Budapest, Fogadó u. 4. Levelezési címe: 6600 Szentes, Nagynyomás 16. 

2./ Archos Építőipari Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kistópart u. 3. 7.em. 41. 

3./ Süd-Bau Építő és Kereskedelmi Kft. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, más javaslata? 

 

Földesi Györgyné képviselő: Már nem ismeretlen a képviselőknek a téma, és mivel a 

polgármester úr minden információt elmondott, egyetért az elhangzottakkal. 

 

Kláricz János polgármester: Mivel már kérdés, javaslat nem volt, kérte a képviselőket, ha 

elfogadják a felsorolt cégeket, melyeket a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú „Középületek 

kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című projekt kivitelezésére közbeszerzési 

eljárás megindításáról – egyszerűsített közbeszerzési eljárásban ajánlattételre kéri fel a 

képviselő-testület, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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63/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú „Középületek kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai fejlesztése” című pályázattal támogatott projekt előrehaladásával 

kapcsolatosan a közbeszerzési eljárás megindításáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú 

„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című projekt 

kivitelezésére közbeszerzési eljárás megindításáról – egyszerűsített közbeszerzési eljárásban 

ajánlattételre kéri fel az alábbi cégeket.  

1./ MetalCom Távközlési és Rendszerintegrációs Kft. 

Székhelye: 1107 Budapest, Fogadó u. 4. Levelezési címe: 6600 Szentes, Nagynyomás 16. 

2./ Archos Építőipari Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kistópart u. 3. 7.em. 41. 

3./ Süd-Bau Építő és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 6724 Szeged, Tavasz u. 11/b 

Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, hogy a Bíráló Bizottsági tagokat jelölje ki a 

„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázat közbeszerzési 

eljárása lefolytatásához.  

A Bíráló Bizottsági tagok közé javasolja:  

1./ Stumpf-Csapó Ágnes 

2./ Balázs Ferencné 

3./ Ifj. Gyarmati Imre 

munkatársakat.  

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata? 

Mivel más javaslat a képviselők részéről nem hangzott el, kérte a képviselőket, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bíráló Bizottsági tagok közé 

Stumpf-Csapó Ágnes, Balázs Ferencné és Ifj. Gyarmati Imre munkatársakat.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

   

64/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat 

Bíráló Bizottsági tagok kijelölése a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú „Középületek 

kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázat a közbeszerzési eljárás  

lefolytatásához  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú 

„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázat a 

közbeszerzési eljárás lefolytatásához  – egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatására a 

Bíráló Bizottság tagok közé kijelöli: 

1./ Stumpf-Csapó Ágnes 

2./ Balázs Ferencné 

3./ Ifj. Gyarmati Imre 

munkatársakat.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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Kláricz János polgármester: Végül kérte a képviselőket, hogy az ajánlattételi felhívást is 

fogadják el, és hozzanak döntést. 

Az ajánlattételi felhívást a képviselők megismerték.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja az Ajánlattételi 

felhívás dokumentációt a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú „Középületek kiemelt 

jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázat közbeszerzési eljárás lefolytatásához. 

Kért a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni: 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

65/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat 

Ajánlattételi dokumentáció elfogadása a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú 

„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázat a 

közbeszerzési eljárás lefolytatásához  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú 

„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázat a 

közbeszerzési eljárás lefolytatása kapcsán elfogadja az e határozathoz csatolt„Ajánlati 

dokumentáció”-t. 

Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

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

 

Faluházi Sándor képviselő: A kökösi falunapon történő részvétellel kapcsolatosan kérdezett.  

Tervezik a látogatást, kérdezi, hogy a képviselők, önkormányzati dolgozók kívánnak-e részt 

venni a látogatáson? 

 

Kláricz János polgármester: Kéri, hogy az önkormányzat ajándékát, és köszöntését vigyék 

magukkal. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Sajnálja, hogy sem a polgármester úr, sem a képviselők nem 

tudnak részt venni a kökösi testvértelepülés falunapi rendezvényén. Esetleg az alpolgármester 

úr helyettesíthetné a polgármester urat. 

Van azonban olyan érzete, hogy több éve nem tudott részt venni a polgármester úr a 

rendezvényen, és ezen változtatni kellene. Javasolja, hogy találjanak alkalmat arra, hogy egy 

delegáció ellátogasson a testvértelepülésre. 

 

Kláricz János polgármester: Bízik benne, hogy egy hosszabb hétvégére, alkalomra, megfelelő 

időben el tudnak látogatni egy delegációval Kökösre. 

 

A továbbiakban a képviselők rövid beszélgetést folytattak a bucsai, augusztus 1-jei falunapi 

eseményekkel kapcsolatosan.   
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Mivel több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen 

való aktív részvételét, és az ülést 10,30 órakor bezárta. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

 

  

 

           Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


