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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági Bizottsága 

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

910-5/2012. iktatószám 

 

 

5. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2012. 

szeptember 24-én (hétfőn) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Biró Endre elnök, Juhász Sándor, Fehér Lászlóné tagok. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila, Janóné Lengyel Magdolna tagok 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Kláricz János polgármester, Dr. Nagy Éva körjegyző, 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, a 

körjegyzőt, Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatársat, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadót. 

 

Megállapította, hogy a nyilvános ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen 

van. 

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja 

Juhász Sándort jegyzőkönyv hitelesítőnek.  

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Juhász Sándort 

jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 

 

Ezzel a nyilvános ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:  

 

1./ Döntés „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosító számú projekt megvalósítási szakasza feltételes beszerzéseinek eredményéről 

 Előadó: Biró Endre elnök 

 

2./ Döntés a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda részére történő vagyon átadásáról 

 Előadó: Biró Endre elnök 
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3./ Nyilatkozat önrész biztosításáról a „Magyarország-Románia határon átnyúló 

együttműködési program” keretében kiírt HURO 1001 pályázathoz  

 Előadó: Biró Endre elnök 

 

4./ Egyebek 

 

Megkérdezte a bizottsági tagokat van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan 

kérdése, kiegészítése? 

  

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el. Kérte a Gazdasági Bizottság 

tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi 

pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Döntés „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP -

1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt megvalósítási szakasza feltételes 

beszerzéseinek eredményéről 

 

Biró Endre elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a döntést „Bucsa község 

szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt 

megvalósítási szakasza feltételes beszerzéseinek eredménye véleményezéséről.  

 

Bucsa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Bucsa község szennyvízcsatornázása” 

tárgyában, melyet KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számmal a Közreműködő 

Szervezet befogadott, elbírált, és rövidesen megkötésre kerül a Támogatási Szerződés is. 

A projekt megvalósítási szakaszban ellátandó feladatokra a 74/2012.(09.04.) és a 

75/2012.(09.04.) számú határozatokban jelölt cégeket kérte fel.  

Az ajánlatok beérkezési határideje: 2012. szeptember 17. napja 12,00 óra volt. 

A beérkezett ajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.  

Mivel az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, 

javasolta, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevőkkel 

kössön az önkormányzat szerződést.  

 

Közbeszerzési feladatokra érkezett ajánlatok:  

1./ Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft (1071. Budapest, Városliget fasor 47-49.) 

   nettó ajánlata: 17.148.000  áfa: 4.629.960  bruttó: 21.777.960 Ft  

2./ Topil Bt (2220. Vecsés, Erzsébet u. 21.) 

  nettó ajánlata: 22.000.000 áfa: 5.940.000  bruttó: 27.940.000 Ft 

3./ A Perfekt – Tender Kft nem adta be ajánlatát.  

 

PR kommunikációs feladatokra érkezett ajánlatok:  

1./ Hajdú-PR-KO Kft (4060. Balmazújváros, Batthyány u. 24.) 

  nettó ajánlata: 5.600.000 áfa: 1.512.000  bruttó: 7.112.000 Ft 

2./ MEGADELTON Kft (1103. Budapest, Gyömrői út 76-80.) 

  nettó ajánlata: 6.600.000 áfa: 1.782.000  bruttó: 8.382.000 Ft 

3./ DINALEX Kft (2724. Újlengyel, Határ út 12.) 

  nettó ajánlata: 6.650.000 áfa: 1.795.500  bruttó: 8.445.500 Ft 
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Javasolta, hogy ha más hozzászólás nincs, akkor a Gazdasági Bizottság olyan javaslatot 

tegyen a képviselő-testület felé, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlattevőt válassza ki 

szerződéskötésre.  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendel el.  

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki javasolja a 

képviselő-testület felé, hogy a „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP projekt 

közbeszerzési feladatainak ellátására a Lucsik és Társa Kft-vel kössön szerződést, mivel a 

legalacsonyabb ajánlat tőlük érkezett.  

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

28/2012.(09.24.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Döntés „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosító számú projekt megvalósítási szakasza feltételes beszerzéseinek eredményéről 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja, hogy Bucsa Község 

Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Bucsa község szennyvízcsatornázása” című, KEOP -

1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a közbeszerzési 

feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló 

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: 17.148.000 Ft,  

 áfa: 4.629.960 Ft, bruttó: 21.777.960 Ft. 

2. A második legkedvezőbb ajánlat a TOPIL Bt (cím: 2220. Vecsés, Erzsébet u. 21.) 

nettó ajánlata: 22.000.000 Ft, áfa: 5.940.000 Ft, bruttó: 27.940.000 Ft. 

3. A harmadik ajánlat nem érkezett meg. 

4. A Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a 

polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Biró Endre elnök 

Határidő: értelem szerint  

 

Biró Endre elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy van-e hozzászólás?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki javasolja a képviselő-testület felé, hogy a „Bucsa község 

szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP projekt PR-kommunikációs feladatainak ellátására a 

Hajdú PR-KO Kft-vel kössön szerződést, mivel a legalacsonyabb ajánlat tőlük érkezett.  

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

29/2012.(09.24.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Döntés „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosító számú projekt megvalósítási szakasza feltételes beszerzéseinek eredményéről 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja, hogy Bucsa 

Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Bucsa község szennyvízcsatornázása”című, 

KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a pr-

kommunikációs feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat 

kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 
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1.  Az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a Hajdú –PR-KO Kft  

(cím: 4060. Balmazújváros, Batthyány u. 24.) nettó ajánlata: 5.600.000 Ft,  

áfa: 1.512.000 Ft, bruttó: 7.112.000 Ft. 

2. A második legkedvezőbb ajánlat a MEGADELTON Kft (cím: 1103. Budapest, Gyömrői 

út 76-80.) nettó ajánlata: 6.600.000 Ft, áfa: 1.782.000 Ft, bruttó: 8.382.000 Ft. 

3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat a DINALEX Kft (cím: 2724. Újlengyel, Határ út 12.) 

nettó ajánlata: 6.650.000 Ft, áfa: 1.795.500 Ft, bruttó: 8.445.500 Ft. 

4. A Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a 

polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Biró Endre elnök 

Határidő: értelem szerint  

 

2. napirendi pont: Döntés a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda részére történő vagyon átadásáról 

 

Biró Endre elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a döntés a Bucsa Község II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda részére 

történő vagyon átadásáról. Készült egy kimutatás azokról a tárgyi eszközökről, amelyek 

átadásra kerülnek. Az erről szóló listát mindenki megkapta. Valamint készült egy selejtezési 

lista is, amely az elhasználódott és értékük szerint nullára leírt tárgyi eszközökről szól. 

Megkérdezte a jelen lévő iskola igazgatót, hogy azok közül az eszközök közül, amelyek 

leselejtezésre kerülnek és jellegüknél fogva a múzeumban kiállíthatók, kaphat-e belőlük? 

 

Koczka Istvánné iskola igazgató: A eszközök nagyrésze elhasználódott, vagy már régen 

használaton kívül van. Kaphat a múzeum egy régi típusú írásvetítőt, vagy hasonló eszközt. 

Az átadása kerülő vagyon nagy része a TIOP-os pályázaton belül elnyert eszközök. A többi 

kisebb értékű tárgyak, eszközök. 

 

Kláricz János polgármester: Vannak olyan működőképes, de funkció nélküli eszközök, 

amelyekből kerülhet át a múzeumba. A lista alapján olyan eszközök kerültek leselejtezésre, 

amelyek már használaton kívül vannak. 

 

Biró Endre elnök: Megköszönte, és megkérdezte a bizottság tagjait, van-e még kérdés, 

hozzászólás? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadásra 

javasolja a képviselő-testület felé a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda részére az 1-3 mellékletben szereplő 

vagyontárgyak átadását. 

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 30/2012.(09.24.) Gazdasági Bizottsági határozat 

 Döntés a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,  

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda részére történő vagyon átadásáról 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsa Község II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 
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részére a határozat 1. melléklet (sorszám: 1-4-ig) 2. melléklet (sorszám: 1-48-ig) és 3. 

(sorszám: 1-46-ig) mellékletében szereplő vagyontárgyakat átadja. 

Felelős: Biró Endre elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3. napirendi pont: Nyilatkozat önrész biztosításáról a „Magyarország-Románia határon 

átnyúló együttműködési program” keretében kiírt HURO 1001 pályázathoz  

 

Biró Endre elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a nyilatkozat önrész 

biztosításáról a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program” keretében 

kiírt HURO 1001 pályázathoz. 

A kistérség írásos megkeresését minden bizottsági tag megkapta, és megismerhette.  

 

Kláricz János polgármester: A kistérségi társulás fejlesztési elképzelései között évek óta 

szerepel a térségi gazdasági és társadalmi fejlődést egyaránt fellendítő, az egykori 

Gyomaendrőd-Nagyvárad közötti vasúti vonalszakasz visszaállítása, felújítása. 

Kivitelezésről nincs még szó, hanem egy olyan megvalósíthatósági tanulmányt és tervet 

kellene elkészíteni első körben, ami a hiányzó Körösújfalu és Körösszög közötti szakasz 

megépítésére szól.  

A térségből azonban többen is jelezték, hogy ha nincs fizikai kapcsolat, akkor nem fognak a 

fejlesztéshez saját erőt biztosítani. 

  

Biró Endre elnök: Ennek ismeretében elmondta, hogy nem mindegy, hogy most hogyan, 

döntenek, mit javasolnak, mivel a döntésük gesztus értékű is lehet. Bár a későbbiekben nem 

lehet tudni, hogy hogyan alakul ennek a pályázatnak a sorsa, ha a nagyobb települések mint 

például Szeghalom elállnának az önrész biztosításától. Bucsának semmilyen érdeke nem 

fűződik a pályázat megvalósulásából származó beruházáshoz. 

Kis összegről van szó, de a pályázaton belül sokat jelent, hiszen tervezésről van szó. 

A későbbiekben lehet, hogy ezt a gesztust viszonoznák egy másik projektben. Például Bucsa 

és Ecsegfalva között épüljön meg az út, bár ez csak két települést érint.  

 

Kláricz János polgármester: Ennél jóval nagyobb dologról van szó itt, hiszen a kistérség egy 

vasútvonallal bővülne. Ez a vasúthálózat nagyon sok előnyt jelenthet a térségben Nagyvárad 

irányába.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: A vasútvonalhoz közelebb eső nagyobb településeken is 

jelenthet ez előnyt.  

 

Kláricz János polgármester: Az nem kétséges, hogy a pályázatot el fogják készíteni, és be 

fogják adni, csak az nem mindegy, hogy az önerő hány részre, hány településre fog osztódni. 

Több nagyobb település jelezte már, hogy nem csatlakozik.  

 

Biró Endre elnök: Sajnos Bucsa a vasúti „vérkeringésbe” nem került még bele.  

Megkérdezte a pénzügyes munkatársakat, hogy mi a meglátásuk.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Nem mindegy, hogy hány felé osztódik az önerő. 

Sajnos még a jövő évi költségvetéshez semmilyen számadatot nem tudnak.  
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Biró Endre elnök: Az a véleménye, hogy se magánemberként, sem bizottsági elnökként nem 

javasolja azt, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testület felé a pályázathoz az 

önrész biztosítását. 

Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért 

azzal, hogy a Gazdasági Bizottság ne javasolja az önrész biztosításáról szóló döntés 

meghozatalát a „Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program” keretében 

kiírt HURO 1001 pályázathoz kapcsolódóan. 

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

31/2012.(09.24.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Nyilatkozat önrész biztosításáról a „Magyarország-Románia határon átnyúló 

együttműködési program” keretében kiírt HURO 1001 pályázathoz 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé nem javasolja, hogy az önrész 

biztosítását a „Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program” 

keretében kiírt HURO 1001 pályázathoz   

Felelős: Biró Endre elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy egy közösségi 

oldalon, a facebook-on Nagy Győző által létrejött egy „Honi” elnevezésű csoport. Ötvennél 

több tagja van a csoportnak, és ott olyan vélemények hangzottak el, amelyek személyét 

érintik, és mint polgármestert sértik. Ennek a csoportnak tagja az alpolgármester úr is.  

Lesz ennek némi visszhangja, mert írt egy levelet a Nagy Győzőnek, hogy ha ma éjfélig nem 

kér bocsánatot, akkor feljelentést fog tenni. Eddig nem történt meg a bocsánatkérés. Arra kéri 

a bizottság tagjait, hogy ezt a tájékoztatást szíveskedjenek tudomásul venni.  

 

Többen jelezték a Honi csoport tagjai közül, hogy ez az írás megtörtént, de mivel zárt 

csoportról van szó, így nem tudott reagálni a felvetésekre, tehát még esélye sem volt arra, 

hogy a tényeket leírja. Sokszor a látszat csal, és jó utánajárni a történéseknek. Nagy Győző 

megsértette a becsületében.  

 

Juhász Sándor tag: Amikor a József Attila utcában járdaszélesítési igénnyel fordult az 

önkormányzathoz egy lakó kérésére, már akkor tudomással bírtak arról, hogy ott a 

polgármester úr fel fogja újítani a háza előtt a járdát, és saját költségén. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Érzett némi negatív hangsúlyt az irányába intézett 

mondatban, mert tagja ennek a csoportnak, de nem olvasta ezt az írást, és nem is volt 

tudomása arról, hogy ez az írás megjelent.  

A polgármester úrnál éppen ott járt csőtörés miatt, amikor készült a járda. Nem figyelte ezt a 

csoportot, nyilván Nagy Győző megjelölte, és csak ráklikkelt, de tovább nem figyelte a 

csoportban történteket.  

Egy csoportot kísér figyelemmel, a Szülői Közösség csoportját, mert szokott közöttük 

tevékenykedni. 
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Kláricz János polgármester: Nem volt különösebb oka annak, hogy az alpolgármester úrra 

emlékezett, hogy tagja a csoportnak.  

A csoportot azért hangsúlyozta ki, mert ebbe a csoportba megjelent írásokra nem tud reagálni 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Meg se nézte, hogy benne van-e ebbe a csoportba, bár 

akkorra már hallotta a történteket, ami érhetetlen volt számára.  

 

Kláricz János polgármester: Nagy Győző részére tértivevényes levelet írt, melyre nem reagált.  

Lehet a polgármester döntéseit kritizálni, de vádolni azzal, hogy közpénzen térköves járdát 

építek, nem vagyok köteles eltűrni, holott azt is leírja, hogy azt sem tudja, hogy a 

polgármester hol lakik. 

 

Biró Endre elnök: Megköszönte a tájékoztatást, és mivel több napirend nem volta a Gazdasági 

Bizottság nyilvános ülését 16,45 órakor bezárta. 

   

 

 

Kmf. 

 

 

           Biró Endre                                  Juhász Sándor  

              a Gazdasági Bizottság elnöke                       a Gazdasági Bizottság tagja 

 

 

 

                     Dr. Nagy Éva 

                       körjegyző  

      

 

Komroczkiné Nagy Edit 

   jegyzőkönyvvezető  


