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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

346-5/2018. iktatószám 

 

5.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 13-án 

(pénteken) délelőtt 9,00 órakor megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester Faluházi Sándor, 

Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradtak: Fenyődi Attila alpolgármester, Földesi Györgyné képviselő 

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Pap-Szabó Katalin 

jegyzőt. 

 

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

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van, 2 fő képviselő hiányzik, a szavazásban 

részt vesz 5 fő képviselő.  

 

Kláricz János polgármester: Ismertette a napirendi pontot:  

  

1./ Döntés a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 azonosító számú Helyi termelői piac létesítése 

Bucsán megnevezésű projekt közbeszerzési eljárásáról 

 Felelős: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bejelentések 

 

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

napirenddel kapcsolatosan.  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt kérte a képviselőket, 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 TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 azonosító számú Helyi 

termelői piac létesítése Bucsán megnevezésű projekt közbeszerzési eljárásáról 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a döntést a TOP-1.1.3-15-BS1-

2016-00025 azonosító számú „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” megnevezésű projekt 

közbeszerzési eljárásáról. 

Bucsa Község Önkormányzata a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 azonosító számú pályázat 

megvalósításra nettó 42.426.336,- forintot fordíthat 100%-os támogatási intenzitás mellett. A 

projekt forrásából nettó 31.858.661,- forint az építési beruházás bekerülési értéke. A 

közbeszerzési törvény alapján a 25 millió forintot meghaladó építési beruházás közbeszerzés 

hatálya alá esik. Azért, hogy a közbeszerzési eljárást sikeresen lefolytathassuk több döntés 

meghozatala is szükséges: 

Döntést kell hozni az eljárás megindításáról, de rövid határidők miatt szükséges döntési 

jogosultságok polgármesterre történő átruházása, azajánlattételi felhívás és dokumentáció 

elfogadása és az eljárást lezáró döntés meghozatala esetén. 

Ki kell jelölni a 3 tagú bíráló bizottságot a 3 tagú bíráló bizottság, mely bizottság tagjainak a 

következő személyeket javaslom: 

 

- Dr. Szabó Tamás ügyvéd – bizottság elnöke, 

- Lukács Tamás – mérnök, 

- Tejfel Szeréna – könyvelő 

 

Továbbá döntést kell hozni azokról az ajánlattevőkről, akik ajánlattételi felhívást fognak 

kapni a kivitelezési munkálatok elvégzésére. 

 

Ezen ajánlattevők köre a következő: 

 

1. Kondor-Szolg Kft.5553 Kondoros, Munkácsy utca 2.Adószám: 22929156-2-04 

Cégjegyzékszám: 04 09 010161 

2. Hunút Kft 5555 Hunya, Kodály u 16.Adószám:25174245-2-04 

Cégjegyzékszám:04-09-013341 

3. Berecki és Tsa Bt.5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.Adószám:20875099-2-

04,Cégjegyzékszám: 04-06-005113 

4. Épcenter Kft5553 Kondoros, Csabai u. 41.Adószám:10624854-2-04 

Cégjegyzékszám:04-09-001654 

5. Borgula-Ép Kft.5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20.,Adószám: 13914556-2-

04,Cégjegyzékszám: 04-09-007399 

   

 

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

kapcsolatosan?  

Mivel és kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 azonosító számú Helyi 

termelői piac létesítése Bucsán megnevezésű projekt közbeszerzési eljárás megindításával 

egyetért.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

https://maps.google.com/?q=5553+Kondoros,+Munk%C3%A1csy+utca+2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5555+Hunya,+Kod%C3%A1ly+u+16&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5553+Kondoros,+Csabai+u.+41&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5650+Mez%C5%91ber%C3%A9ny,+Jeszenszky+u.+20&entry=gmail&source=g
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32/2018.(IV.13.)Képviselő-testületi határozat: 

Döntés a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 azonosító számú Helyi termelői piac létesítése 

Bucsán megnevezésű projekt közbeszerzési eljárás megindításáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025azonosító 

számú „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” elnevezésű pályázat építési beruházásának 

kivitelezésére közbeszerzési eljárást indít a kivitelező kiválasztására aKözbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése szerint.  

A testület Bucsa Község Önkormányzatának 68/2017 (VIII.24.) számú Közbeszerzési 

Szabályzatának 4.1. pontja alapján Kláricz János polgármesterre ruházza az alábbi 

jogköröket: 

- ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása, 

- az eljárást lezáró döntés meghozatala. 

Felelős: Kláricz János  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, a következő döntést a Bíráló Bizottság 

tagjainak megválasztásáról szíveskedjenek meghozni. Aki egyetért Dr. Szabó Tamás 

ügyvéddel, mint a bizottság elnöke, Lukács Tamás mérnökkel, és Tejfel Szeréna könyvelővel, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

33/2018.(IV.13. Képviselő-testületi határozat: 

Döntés a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 azonosító számú Helyi termelői piac létesítése 

Bucsán megnevezésű projekt közbeszerzési eljárás 

Bíráló Bizottságának felállításáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” 

tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban Közbeszerzési Bíráló Bizottságot állít fel, 

egyben tagjainak az alábbi személyeket bízza meg: 

- Dr. Szabó Tamás ügyvéd – bizottság elnöke, 

- Lukács Tamás – mérnök, 

- Tejfel Szeréna – könyvelő 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása a „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” 

elnevezésű közbeszerzési eljárás elbírálással kapcsolatosan történik, a megvalósulást 

követően a bizottsági tagok megbízatása megszűnik. 

Felelős: Kláricz János  polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, hozzanak a döntés az eljárásban meghívásra 

kerülő ajánlattevőkről, amelyek Kondor-Szolg Kft. 5553 Kondoros, Munkácsy utca 2., a 

Hunút Kft.  5555 Hunya, Kodály u 16., Berecki és Tsa Bt.5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 3. 

Épcenter Kft5553 Kondoros, Csabai u. 41., Borgula-Ép Kft.5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 

20. Aki a felsorolt szervezetekkel egyetért, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavzani. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

34/2018.(IV.13.) Képviselő-testületi határozat: 

Döntés a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 azonosító számú Helyi termelői piac létesítése 

Bucsán megnevezésű projekt közbeszerzési eljárásban meghívásra kerülő 

ajánlattevőkről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” 

tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII.törvény 115. § (2) bekezdése szerint, ajánlattételre a következő szervezeteket hívja 

meg: 

1. Kondor-Szolg Kft. 5553 Kondoros, Munkácsy utca 2. Adószám: 22929156-2-04  

Cégjegyzékszám: 04 09 010161 

2. Hunút Kft.  5555 Hunya, Kodály u 16. Adószám:25174245-2-04 

Cégjegyzékszám:04-09-013341 

3. Berecki és Tsa Bt.5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.Adószám:20875099-2-04, 

Cégjegyzékszám: 04-06-005113 

4. Épcenter Kft5553 Kondoros, Csabai u. 41.Adószám:10624854-2-

04Cégjegyzékszám:04-09-001654 

5. Borgula-Ép Kft.5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20. Adószám: 13914556-2-04, 

Cégjegyzékszám: 04-09-007399 

Felelős:Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

hozzászólása? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte az aktív részvételt és 

az ülést 9,20 órakor bezárta. 

 

kmf. 

 

 

 

 

Kláricz János     Pap-Szabó Katalin 

   polgármester      jegyző 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

       jegyzőkönyvvezető 

https://maps.google.com/?q=5553+Kondoros,+Munk%C3%A1csy+utca+2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5555+Hunya,+Kod%C3%A1ly+u+16&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5553+Kondoros,+Csabai+u.+41&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5650+Mez%C5%91ber%C3%A9ny,+Jeszenszky+u.+20&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5650+Mez%C5%91ber%C3%A9ny,+Jeszenszky+u.+20&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5553+Kondoros,+Munk%C3%A1csy+utca+2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5555+Hunya,+Kod%C3%A1ly+u+16&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5553+Kondoros,+Csabai+u.+41&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5650+Mez%C5%91ber%C3%A9ny,+Jeszenszky+u.+20&entry=gmail&source=g

