
1 
 

Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

250-6/2022. ikt.sz. 

 

6. sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 3-án 

(csütörtökön) délután 13,15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Harmati Gyula alpolgármester, Faluházi Sándor 

Attila, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila, Földesi Györgyné képviselők 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző,   

 

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

 

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

részéről 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Hiányzik 2 fő képviselő. 

A határozathozatalban részt vesz 5 fő. 

 

Kláricz János polgármester: Ezzel az ülést megnyitotta. 

Ismertette a napirendi pontokat:  

  

1./ Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget 

települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú KEHOP-2-2.4-15-2015-

00003 azonosító számú projekttel” kapcsolatban a bírálóbizottsági tagok, és az eljárást 

megindító közbeszerzési dokumentumok jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

 

Mivel kérdés és kiegészítés 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 pontokat elfogadta.    

 

1.napirendi pont: Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása Bucsa, Ecsegfalva és 

Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú KEHOP-2-2.4-

15-2015-00003 azonosító számú projekttel” kapcsolatban a bírálóbizottsági tagok, és az eljárást 

megindító közbeszerzési dokumentumok jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala  
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Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendkívüli ülés összehívására 

a Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” 

tárgyú KEHOP-2-2.4-15-2015-00003 azonosító számú projekttel” kapcsolatban a mérnök és 

műszaki ellenőri feladatok ellátása induló közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt vált 

szükségessé, a bírálóbizottsági tagok jóváhagyása, és az eljárást megindító közbeszerzési 

dokumentumok jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala. 

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a „Mérnök és műszaki 

ellenőri feladatok ellátása Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú KEHOP-2-2.4-15-2015-00003 azonosító 

számú projekthez” kapcsolatban a bírálóbizottsági tagok kijelöléséről, az eljárást megindító 

közbeszerzési dokumentumok jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot elfogadja.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

  

23/2022. (III.3.) Képviselő-testületi határozat 

„Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget 

települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú KEHOP-2-2.4-15-2015-

00003 azonosító számú projekthez” kapcsolatban a bírálóbizottsági tagok kijelöléséről, 

az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumok jóváhagyásáról 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- a „Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget 

települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú KEHOP-2-2.4-15-

2015-00003 azonosító számú projekt” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 

bírálóbizottsági tagként jóváhagyja: 

- Boros László szakmai szakértelmet adó, 

- Gömböcz András pénzügyi szakértelmet adó, 

- Dr. Jakab Attila közbeszerzési szakértelmet adó munkatársakat. 

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második 

része szerint, a Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás „Mérnök és műszaki 

ellenőri feladatok ellátása Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú KEHOP-2-2.4-15-2015-00003 

azonosító számú projekthez kapcsolódóan” tárgyban megindító dokumentumokat az e 

határozat mellékleteként (1. Ajánlattételi Felhívás és  - 2. Ajánlattételi Dokumentáció) 

jóváhagyja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: azonnal 

Erről értesül: 

Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere 

Csordás László Kertészsziget Község Önkormányzat polgármestere 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása? 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt így az ülést 14,45 órakor bezárta. 

 

 

kmf. 

 

 

 

Kláricz János              Dr. Nagy Éva  

polgármester       jegyző 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

       jegyzőkönyvvezető 


