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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

203-39/2011. iktatószám 

 

39. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

   

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 21-én 

(szerda) délután 15,30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  

 

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

 

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

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

 

Távol maradt: Fenyődi Attila képviselő 

 

Meghívottak: Dr. Nagy Éva körjegyző 

 

Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntött minden megjelent képviselőt, Dr. Nagy 

Éva körjegyzőt, valamint a Bíráló Bizottság elnökét Ifj. Gyarmati Imrét 

 

Megállapította, hogy a rendkívüli nyilvános ülés határozatképes, Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van. 

 

Ezzel a rendkívüli nyilvános ülést megnyitotta.  

 

Ismertette a napirendi pontot, amely a következő: 

 

Napirendi pont:  

1./ Bucsa Község Önkormányzatának „AKEOP-7.1.0/11-2011-0004 kódszámú támogatási 

konstrukció keretében megvalósítani tervezett Bucsa község szennyvízelvezetés és –

tisztítás projekttel kapcsolatos vízjogi engedélyes és tendertervek elkészítése” tárgyban 

2011. augusztus 26. napján megkezdett hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

   

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, 

kiegészítése?  

 

Mivel kérdés, és hozzászólás nem volt, a napirendi pontot elfogadásra javasolta.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

 

 



2 

 

1. napirendi pont: 1./ Bucsa Község Önkormányzatának „A KEOP-7.1.0/11-2011-0004 

kódszámú támogatási konstrukció keretében megvalósítani tervezett Bucsa község 

szennyvízelvezetés és –tisztítás projekttel kapcsolatos vízjogi engedélyes és tendertervek 

elkészítése” tárgyban 2011. augusztus 26. napján megkezdett hirdetmény nélküli egyszerű 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, „A KEOP-7.1.0/11-2011-0004 

kódszámú támogatási konstrukció keretében megvalósítani tervezett Bucsa község 

szennyvízelvezetés és –tisztítás projekttel kapcsolatos vízjogi engedélyes és tendertervek 

elkészítése” tárgyban 2011. augusztus 26. napján megkezdett hirdetmény nélküli egyszerű 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása.   

Az elfogadott Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően 3 tagú Bíráló Bizottság bírálta el a 

beérkezett ajánlatokat. Megkérte Ifj. Gyarmati Imrét, a Bíráló Bizottság elnökét, hogy 

szíveskedjen tájékoztatást adni a bizottság döntéséről. 

 

Ifj. Gyarmati Imre a Bíráló Bizottság elnöke: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy  

Bucsa Község Önkormányzata „A KEOP-7.1.0/11-2011-0004 kódszámú támogatási 

konstrukció keretében megvalósítani tervezett Bucsa község szennyvízelvezetés és –

tisztítás projekttel kapcsolatos vízjogi engedélyes és tendertervek elkészítése” tárgyban 

2011. augusztus 26. napján megkezdett hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárást 

folytatott. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 2011. 

szeptember 12-én 11 óra 00 perckor lejárt. 

A Bíráló Bizottság a közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi megállapításokat tette: 

A közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidőig 3 ajánlattevő 3 db ajánlatot nyújtott be a 

bontási jegyzőkönyv szerint.  

Az írásbeli szakvéleményben foglaltakra is tekintettel, a Bíráló Bizottság javaslatot tesz a 

Képviselő-testületnek, hogy az Összegezésben foglaltak szerint  

- A Képviselő-testület a jelen közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek; 

- A Képviselő-testület a jelen közbeszerzési eljárásban a KÖVITE – PLUSZ Mérnöki, 

Tervező és Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi út 54.), az AQUA – VITA 

KÖZMŰ Kft. (1023 Budapest, Mecset u. 10-12.) és az ERBO-PLAN Kft. (5700 

Gyula, Hold u. 10.) ajánlatát hirdesse ki érvényesként; 

- A Képviselő-testület a jelen közbeszerzési eljárásban az AQUA – VITA KÖZMŰ 

Kft. (1023 Budapest, Mecset u. 10-12.)-t hirdesse ki nyertes ajánlattevőként; 

- A Képviselő-testület a jelen közbeszerzési eljárásban második legkedvezőbb 

ajánlattevőként a KÖVITE – PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. (5700 

Gyula, Nagyváradi út 54.)-t hirdesse ki. 

 

Kláricz János polgármester: Az eljárás szabályainak mindhárom ajánlattévő megfelelt, az 

ajánlatokat érvényesnek találták. A legkedvezőbb ajánlatot az AQUA-VITA KÖZMŰ Kft 

adta, hiánypótlásra sem volt szükség. A második legkedvezőbb ajánlattevő a KÖVITE-

PLUSZ Kft volt. 

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az előterjesztett javaslatokat 

változtatás nélkül elfogadja. 

Kérte a képviselőket, hogy kézfelemeléssel szavazzanak, aki a Bíráló Bizottság elnöke 

javaslatát elfogadja. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   131/2011.(09.21.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzatának „A KEOP-7.1.0/11-2011-0004 kódszámú támogatási 

konstrukció keretében megvalósítani tervezett Bucsa község szennyvízelvezetés és –

tisztítás projekttel kapcsolatos vízjogi engedélyes és tendertervek elkészítése” tárgyban 

2011. augusztus 26. napján megkezdett hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen közbeszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja. 

A Képviselő-testület a jelen közbeszerzési eljárásban a KÖVITE – PLUSZ Mérnöki, 

Tervező és Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi út 54.), az AQUA – VITA 

KÖZMŰ Kft. (1023 Budapest, Mecset u. 10-12.) és az ERBO-PLAN Kft. (5700 Gyula, 

Hold u. 10.) ajánlatát érvényesként hirdeti ki.  

A Képviselő-testület a jelen közbeszerzési eljárásban az AQUA – VITA KÖZMŰ Kft. 

(1023 Budapest, Mecset u. 10-12.)-t nyertes ajánlattevőként hirdeti ki. Ajánlata nettó: 

20.400.000 Ft, a meghiúsulási kötbér mértéke HUF-ban kifejezve: 1.000.000 Ft. 

A Képviselő-testület a jelen közbeszerzési eljárásban második legkedvezőbb 

ajánlattevőként a KÖVITE – PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. (5700 

Gyula, Nagyváradi út 54.)-t hirdeti ki. Ajánlata nettó: 20.450.000 Ft, a meghiúsulási 

kötbér mértéke HUF-ban kifejezve: 850.000 Ft. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően járjon 

el. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt a rendkívüli nyilvános ülést 

16,00 órakor bezárta.    

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

    Kláricz János                                                      Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                     körjegyző  

 

 

      

 

        Komroczkiné Nagy Edit 

               jegyzőkönyvvezető  


