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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-3/2013. iktatószám 

 

3. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 

(szerdán) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, 

Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők. 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző,   

 

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

körjegyzőt.  

 

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

testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta.  

 

Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontok megtárgyalását: 

 

1./ Döntés Kertészsziget Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal kialakításával 

kapcsolatos megkeresésről 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ „Bucsa Község Szennyvízcsatornázása” című KEOP 1.2.0./09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szervezet feladatok ellátása 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok érvényességéről, 

érvénytelenségéről 

Előadó: Kláricz János polgármester   

 

3./ „Bucsa Község Szennyvízcsatornázása” című KEOP 1.2.0./09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szervezet feladatainak teljes körű 

ellátása tárgyában megindított közbeszerzési eljárás eredményéről 

Előadó: Kláricz János polgármester   

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1./ napirendi pont: Döntés Kertészsziget Község Önkormányzata közös önkormányzati 

hivatal kialakításával kapcsolatos megkeresésről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontit, a döntést Kertészsziget 

Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal kialakításával kapcsolatos 

megkeresésről. A képviselő-testület már január 14-én tárgyalt erről a témáról, de akkor a 

döntést elnapolta. Most újra napirendre került a közös önkormányzati hivatal kialakítása. 

Kertészsziget Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX törvény 85. § - szerint meghozta döntését a 63/2012.(11.29.) számú képviselő 

testületi határozattal, mely szerint közös önkormányzati hivatal kialakítását Bucsa településsel 

közösen kívánja kialakítani. 

 

Időközben a költségvetés készítésének részletei körvonalazódnak és javasolja, hogy Bucsa 

Község Önkormányzata alakítson közös hivatalt Kertészsziget Község Önkormányzatával.  

 

Dr. Nagy Éva: A képviselő-testület által január 14-én folytatott tárgyalás alkalmával is a 

legnagyobb kérdéskör az engedélyezett létszámok és az azokhoz fűződő finanszírozás volt. 

Arra vártak az elmúlt időszakban, hogy változtatnak–e az eddigi létszámokon, vagy a 

finanszírozáson, de sajnos azt kell tapasztalni, hogy ezek tekintetében pozitív változás nem 

várható már a költségvetés elfogadásáig. Az engedélyezett létszámokat már korábban 

tárgyalta a testület, és a finanszírozás is számítható már. Ezeknek az adatoknak a birtokában 

lehet látni a lehetőségét és a feltételeit a közös önkormányzati hivatal kialakításának 

Kertészsziget községgel. Továbbá kérte, a képviselő-testületet a döntés meghozatalánál 

mérlegelni szíveskedjenek a fentieken túl az eddigi Körjegyzőségi együttműködés 

tapasztalatait is. Javasolja a közös önkormányzati hivatal kialakítását Kertészsziget községgel. 

 

Kláricz János polgármester: Mivel több hozzászólás nincs, kéri a képviselőket 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal a javaslattal, hogy Bucsa Község 

Önkormányzat közös hivatalt hozzon létre Kertészsziget Község Önkormányzatával.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   5/2013.(01.30.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés Kertészsziget Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal 

kialakításával kapcsolatos megkeresésről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kertészsziget Község Önkormányzat közös 

önkormányzati hivatal kialakításával kapcsolatos megkeresését elfogadja, és ennek alapján 

2013. március 1. napjától vele közös önkormányzati hivatalt alakít. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. napirendi pont: „Bucsa Község Szennyvízcsatornázása” című KEOP 1.2.0./09-11-

2012-0009 azonosítószámú projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szervezet 

feladatok ellátása tárgyában megindított közbeszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette második napirendi pontot, a „Bucsa Község 

Szennyvízcsatornázása” című KEOP 1.2.0./09-11-2012-0009 azonosítószámú projekthez 

kapcsolódó projektmenedzsment szervezet feladatok ellátása tárgyában megindított 

közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről. 

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatását a Lucsik és Társa Kft 

megbízott szakemberei végezték el, a közbeszerzési eljárás követelményeinek megfelelően. 

 

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 2013. január 07. 

napján 10 óra 00 perckor lejárt.   

 

A beérkezett ajánlatokat az önkormányzat által létrehozott Bíráló Bizottság a felhívásban, a 

dokumentációban és a jogszabályban előírtaknak megfelelően vizsgálta meg. 

 

Az érvényes ajánlatot a K-Projekt Management Kft nyújtott be.   

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):  24 800 000 Ft 

A meghiúsulási kötbér mértéke: 1 800 000 Ft 

 

Az ajánlattevő a felhívás és a dokumentáció előírásainak megfelelően igazolta a pénzügyi-

gazdasági, illetve műszaki-szakmai alkalmasságát. Az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem 

volt megállapítható, ajánlatát az előírt követelményeknek megfelelően nyújtotta be. 

 

A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a K-Projekt Kft-vel folytassa le a 

tárgyalást. 

 

Az érvénytelen ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetek neve, címe, és minősítésük 

indokolása:  

- Ajánlattevő neve: TRANSDOWELL Zrt. 

- Az ajánlatkérő megvizsgálta a beérkezett ajánlatokat, majd az ajánlattevő vonatkozásában 

hiánypótlást rendelt el. 

- Ajánlattevő neve: FORRÁS UNIÓ Kft. 

- A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a fent nevezet gazdasági szervezet részéről ajánlat 

került benyújtásra megfelelő határidőben, de ajánlatkérő székhelyén, így az ajánlat a Kbt. 74. 

§ (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. 

 

 Az eljárás során megállapítható, hogy a nyertes ajánlattévő a K-Projekt Kft, mivel érvényes 

ajánlat csak innen érkezett. 

A részletesebb megismerés végett Bíráló Bizottság Szakvéleményét a képviselők részére 

átadta. 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy név szerint szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, 

hogy a „Bucsa Község Szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0./09-11-2012-0009 jelű 

pályázat projektmenedzsment szervezet feladatainak teljes körű ellátását a K-Projekt Kft 

végezze el. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazása:  
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Kláricz János polgármester  igen 

Biró Endre képviselő  igen 

Faluházi Sándor képviselő igen 

Fenyődi Attila  képviselő igen 

Harmati Gyula képviselő igen  

Juhász Sándor képviselő igen  

Dr. Serester Zoltán képviselő igen 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   6/2013.(01.30.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Szennyvízcsatornázása”című KEOP 1.2.0./09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szervezet feladatok ellátása 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok érvényességéről, 

érvénytelenségéről  
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község szennyvízcsatornázása 

című KEOP 1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

projektmenedzsment szervezet feladatok ellátása tárgyában megindított közbeszerzési eljárás 

során beérkezett ajánlatok elbírálásáról az alábbi döntést hozza:  

1./ a K-Projekt Management Kft. (4481 Nyíregyháza, Kemecsei út.  56.) ajánlatát 

érvényesnek nyilvánítja, 

2./ a Transdowell Zrt. ajánlatát a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 

nyilvánítja, 

3./ a Forrás Unió Kft. részéről ajánlat került benyújtásra megfelelő határidőben, de ajánlatkérő 

székhelyén, így az ajánlat a Kbt. 74.§ (1) bekezdés  d) pontja alapján érvénytelen. 

4./ a K-Projekt Management Kft. (4481 Nyíregyháza, Kemecsei út.  56.) ajánlattevővel 

tárgyalás lefolytatását javasolja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 3./ „Bucsa Község Szennyvízcsatornázása” című KEOP 1.2.0./09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szervezet feladatainak 

teljes körű ellátása tárgyában megindított közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a 3./ „Bucsa Község 

Szennyvízcsatornázása” című KEOP 1.2.0./09-11-2012-0009 azonosítószámú projekthez 

kapcsolódó projektmenedzsment szervezet feladatainak teljes körű ellátása tárgyában 

megindított közbeszerzési eljárás eredményéről 

Az ajánlatok bírálatának tárgyalást megelőző szakaszáról készült Bíráló Bizottsági 

jegyzőkönyv és javaslat alapján a Képviselő-testület a K-Projekt Management Kft. (4400 

Nyíregyháza, Kemecsei út 56.) ajánlatát érvényesnek nyilvánította, és elhatározta a tárgyalás 

lefolytatását az ajánlatevővel. 

Ezt követően, 2013. év  január hónap 24. napon sor került tárgyalásra az érvényes 

ajánlattevővel, aki a következő: K-Projekt Management Kft. A tárgyalás eredményeképpen az 

ajánlattevők az alábbiak szerint módosították az ajánlati árat: 

K-Projekt Management Kft. ajánlattevő végső nettó ajánlati ára: 24 780 000.-Ft 

Mivel az ajánlatok bírálati szempontja, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, és a K-

Projekt Management Kft. ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű árajánlatot, javaslta, 

hogy a Képviselő-testület a K-Projekt Kft-t hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, 

hogy a Képviselő-testület a „Bucsa Község Szennyvízcsatornázása”című KEOP 1.2.0./09-11-

2012-0009 azonosítószámú projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szervezet 

feladatainak teljes körű ellátása tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyerteseként a K-

Projekt Kft-t hirdesse ki, és felhatalmazza a Polgármestert a K-Projekt Kft-vel történő 

szerződés megkötésére.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazása:  

Kláricz János polgármester  igen 

Biró Endre képviselő  igen 

Faluházi Sándor képviselő igen 

Fenyődi Attila  képviselő igen 

Harmati Gyula képviselő igen  

Juhász Sándor képviselő igen  

Dr. Serester Zoltán képviselő igen 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   7/2013.(01.30.) Képviselő-testületi határozat 

 „Bucsa Község Szennyvízcsatornázása”című KEOP 1.2.0./09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szervezet feladatainak 

teljes körű ellátása tárgyában megindított közbeszerzési eljárás eredményéről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Bucsa Község 

Szennyvízcsatornázása”című KEOP 1.2.0./09-11-2012-0009 azonosítószámú projekthez 

kapcsolódó projektmenedzsment szervezet feladatainak teljes körű ellátása tárgyában 

megindított közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

-  Az eljárás eredményeként a K-Projekt Management Kft.  4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 

56. ajánlattevőt az eljárás nyerteseként hirdeti ki és felhatalmazza a Polgármestert a K-Projekt 

Management Kft. - vel történő szerződés megkötésére. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 
  

Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők 

aktív részvételét és az ülést 17,00 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

   

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                               körjegyző  

 

  

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


