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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági, KulturálisBizottsága 

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

292-7/2020. ikt.sz. 

 

7. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Kulturális, 

Bizottsága 2020. október 27-én (kedd) délután 13,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

Jelen vannak: Márki Tiborné elnök, Faluházi Sándor, Fenyődi Attila, Mogyorósi Anikó, Polyák 

Jánosné tagok 

 

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

Márki Tiborné elnök:Köszöntötte a Gazdasági, Kulturális Bizottság megjelent tagjait Dr. Nagy 

Éva jegyző asszonyt, és Kláricz János polgármestert 
 

Megállapította, hogy a Gazdasági, Kulturális Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 

5fő bizottsági tagból5 fő jelen van, senki sem hiányzik. 

 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Edittet. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Polyák Jánosné bizottsági tagot. 
 

Kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Polyák 

Jánosné bizottsági tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  
 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 5 tagja5igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül Polyák Jánosnébizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 
 

Márki Tiborné elnök:Előterjesztette a napirendi pontokat. 

Napirendi pontok: 

1./ A 2021. évi folyószámla hitelkeret szerződés megkötésének véleményezése 

 Előadó: Márki Tiborné elnök 

    Kláricz János polgármester 
 

2./ TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító számú „Mini bölcsőde építése Bucsán” tárgyú 

projekt építési vállalkozási szerződésének feltételes megkötése, illetve eszközbeszerzése 

költségnövekmény kérelem benyújtásának véleményezése 

 Előadó: Márki Tiborné elnök 

Kláricz János polgármester 
 

3./ Bejelentések 
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Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, van-e valakinek a 

meghívóban kiadott napirendi ponton túl más javaslata a napirendi pontokat illetően.  

 

Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a napirendi pontot elfogadja.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő5 tagja 5igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1. napirendi pont:A 2021. évi folyószámla hitelkeret szerződés megkötésének 

véleményezése 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette az elsőnapirendi pontot a2021. évi folyószámla hitelkeret 

szerződése megkötésének véleményezését. 

A jelenlegi folyószámla hitelkeret 2020. december 31-én lejár, ezért szükség van ennek a 

szerződésnek 2021. december 31-ig történő újbóli megkötésre, illetve hosszabbítására. 

Megkérdezte Kláricz János polgármester úrtól van-e ezzel kapcsolatban kiegészíteni valója? 

Kláricz János polgármester: Annyival egészítené ki a napirendet, hogy a kialakult 

járványhelyzet miatt, két nagy EFOP pályázat felé nagy megelőlegezéssel van az 

önkormányzat, ezeket a pályázatokat 4-5 hónapos csúszással tudják majd lezárni. 2020. 

december 27-ig lehet a záró beszámolókat elkészíteni, ezzel egyetemben lehet kérni a záró 

kifizetési kérelmeket. Ennek okán a hitelkeret egész évben kihasznált volt. A jövő évre való 

tekintettel, indokoltnak tartja, hogy megkössék a szerződést. Évközben ez a folyószámla 

hitelkeret felülvizsgálható, ha az elszámolt összegek beérkeznek, akkor a szerződésben 

megkötött összeg csökkenthető lesz.  

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, aki elfogadja, és a képviselő-testület felé is 

elfogadásra javasolja, a 2021. évi folyószámla hitelkeret szerződés megkötésének 

véleményezését, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni. 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 5tagja, 5igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

47/2020. (X.27) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi hitelkeret szerződés megkötésének 

véleményezése 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság elfogadja és a Képviselő-testület felé is elfogadásra 

javasolja, hogy az önkormányzata nettó finanszírozási projektek biztonságos 

megvalósíthatósága érdekében a Takarékbank Zrt-vel 2021. január 1-jétől Bucsa Község 

Önkormányzata 30.000.000 Ft összegre szóló folyószámla hitelkeret szerződést kössön 2021. 

december 31. napjáig. 

Felelős:Márki Tiborné elnök 

Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

Határidő:értelem szerint 
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2. napirendi pont:TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító számú „Mini bölcsőde építése 

Bucsán” tárgyú projekt építési vállalkozási szerződésének feltételes megkötése, illetve 

eszközbeszerzése költségnövekmény kérelem benyújtásának véleményezése 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-

00008 azonosító számú „Mini bölcsőde építése Bucsán” tárgyú projekt építési vállalkozási 

szerződésének feltételes megkötése, illetve eszközbeszerzése költségnövekmény kérelem 

benyújtásának véleményezését. 

A kiküldött anyagban lehet látni, hogy az ajánlati ár kissé megnövekedett, van egy közel 

13.000.000 Ft-os költség növekmény. 

Megkérdezte Polgármester urat ezzel kapcsolatban van-e kiegészíteni valója? 

Kláricz János polgármester: A közbeszerzési eljárást lefolytatták. Ennek alapján egy érvényes 

ajánlatból tudnak gazdálkodni, ezért 12.845.146 Ft többlet költség alakult ki. Ez nem azt jelenti, 

hogy önerőt kell vállalniuk, mert ezekre a pályázatokra jellemzően költségnövekményi igényt 

lehet benyújtani. 2020. decemberig tudnak ere az összegre pályázni, jellemzően elég jó eséllyel. 

A projektnek volt egy eszközbeszerzési része is, ezzel kapcsolatban nem kaptak információt 

arról, hogy esetleg lehet-e költségnövekményi igényt benyújtani. Viszont, már ezzel 

kapcsolatban is érkeztek be ajánlatok, amikben láthatólag nem lesz költségnövekmény. A 

kivitelezésre viszont van. Ezért szeretne felhatalmazást kérni a képviselő tagoktól ennek a 

költségnövekmény igénynek a benyújtása iránt. 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Faluházi Sándor tag: Annyit szeretne hozzátenni, hogy valóban ha az eszköz beszerzésen nem 

kell költségnövekményi igényt benyújtani, akkor a kivitelezésre való benyújtás teljesen 

elfogadható. Az jó, hogy időben van kezelve. 

Kláricz János polgármester: A piac esetében sikeres volt a dolog, mert ott utólagosan 

megkapták a költségnövekményt. Ott önerőt biztosítottak, amit utólagosan kaptak vissza. 

Szerencsés helyzet volt. Maga az eljárás rend most is ugyanaz, csak most időben tudnak lépni.  

Márki Tiborné elnök: Az előterjesztésből idéz: „alkalmassági minimumkövetelményben 

meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata: 0 hónap”. Megkérdezte, hogy ez mit is 

takar pontosan? 

Kláricz János polgármester: A közbeszerzési eljárásoknál lehet különböző feltételeket 

megszabni. A többlet szakember esetében olyan cégek által megszabott műszaki embereket kell 

érteni, akiket nem vállalt a kivitelező. 

Márki Tiborné elnök: Polgármester úr szavaiból azt vette ki, hogy a többlet forrást várhatóan 

meg fogják kapni. De mégis mire számítsanak, ha valamilyen oknál fogva mégsem kapják meg? 

Kláricz János polgármester: Ebben az esetben választás elé kerülnek. Vagy önerőként 

bevállalják, vagy magát az eljárást semmisnek nyilvánítják és egy új eljárást indítanak el. Az új 

eljárás keretében felkészülnek arra, hogy megvizsgálják az olyan műszaki tartalmakat, amikben 

esetleg tudnak csökkenteni.  

Mogyorósi Anikó tag: Az lenne a kérdése, hogy melyik az a pályázat, amelyiknek nem a Blaskó 

és Társa Bt. volt a kivitelezője?  



4 
 

Kláricz János polgármester: Kivitelezői fronton régóta együtt dolgoznak velük. Véleménye 

szerint ezt pozitívumként kell kezelni. 

Mogyorósi Anikó tag:Tehát majdnem minden pályázatuk kivitelezését ők kapták meg. A 

konyháét is? 

Kláricz János polgármester: Azt nem. Az energetikai, hőszigeteléssel kapcsolatos 

pályázatoknál nem ők voltak a kivitelezők. 

Mogyorósi Anikó tag: Csak azért kérdezi, mert visszamenőleg azért vannak javítani valók. 

Kláricz János polgármester: Ezzel tisztában van, de ezek a garanciális javítani valók, le vannak 

jelentve. 

Faluházi Sándor tag: Úgy gondolja, hogy ha elkezdik építeni a bölcsődét akkor itt lesznek 

helyben, könnyebben kapcsolatot tudnak velük teremteni. 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Faluházi Sándor tag: Arról van-e információ, hogy egyéb felkért cégek nem is akartak ajánlatot 

beadni, vagy visszaléptek? 

Kláricz János polgármester: Nem volt más ajánlattevő, csak Blaskó György vállalkozó (a 

nyertes ajánlattevő konkurense). Ő pedig végül visszavonta az ajánlatot. Azt tudni kell, hogy a 

környéken ekkora méretű kivitelezésre alkalmas csapat nem sok van. 

Márki Tiborné elnök:Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

Kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, aki elfogadja, és a képviselő-testület felé is 

elfogadásra javasolja, a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító számú „Mini bölcsőde 

építése Bucsán” tárgyú projekt építési vállalkozási szerződésének feltételes megkötése, illetve 

eszközbeszerzése költségnövekmény kérelem benyújtását, kézfelemeléssel szíveskedjen 

szavazni. 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

48/2020.(X.27.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító számú „Mini bölcsőde építése Bucsán” tárgyú 

projekt építési vállalkozási szerződésének feltételes megkötése, költségnövekmény 

kérelem benyújtásának véleményezése 

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

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító 

számú „Mini bölcsőde építése Bucsán” tárgyú projekt feltételes közbeszerzési eljárásának 

lefolytatását követően meghozza az alábbi döntéseket: 

I.  

A Gazdasági, Kulturális Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza Kláricz 

János polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel Blaskó és Társa Bt (5520. Szeghalom, 

Hunyadi u.1. szám) a feltételes Vállalkozási Szerződés megkötésére (az igényelt 

költségnövekmény elnyert összegének függvényében). 
 

II.  
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A Gazdasági, Kulturális Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza Kláricz 

János polgármestert, hogy a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító számú „Mini 

bölcsőde építése Bucsán” tárgyú projekt költségnövekmény iránti kérelem benyújtása 

iránt intézkedjen, és a Támogató döntést követően a Támogatási szerződés módosítása 

ügyében eljárjon. 

Felelős:Márki Tiborné elnök 

    Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

3. napirendi pont: Bejelentések 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette az utolsó napirendi pontot, a bejelentéseket. 

 

Megkérdezte ezzel kapcsolatban van-e valakinek bejelenteni valója? 

 

Mogyorósi Anikó tag: A katolikus templommal kapcsolatos előre lépésről szeretne beszélni. A 

pályázattal és támogatással kapcsolatosan. Ha jól tudja a Képviselő testület támogatja a 

katolikus templom felújítását. 

 

Kláricz János polgármester: A Képviselő-testület még ezt nem tárgyalta. Kicsit most előre 

szaladtak. Ezzel kapcsolatban a tagoknak tájékoztatásul elmondja, hogy a Bethlen Gábor 

Alapkezelő jóvoltából megnyílt egy pályázati lehetőség templomok, szentélyek felújítására. 

Maga a pályázat 100%-os finanszírozású, adószámmal rendelkező egyházi közösségek 

igényelhetik. Maga részéről püspök úrnál el tudta érni, hogy a bucsai parókiát külön 

adószámmal vegyék számításba. Így bármilyen szituáció adódik a bucsai egyház közösségnek 

nem kell a többi közösséget figyelembe venni, hanem saját célra fog tudni pályázni. Annyit 

haladt előre, hogy felajánlotta a segítségét, vagyis a pályázat megírását, valamint ha valami 

minimális előkészítési költség merül fel annak a finanszírozását. Nyilván ezt egy testületi 

döntést követően. A pályázati támogatás 15.000.000 Ft, amit a toronytól lefelé, ameddig a keret 

engedi az összes felújítást fedezné. Véleménye szerint így a közösség is bátrabban elkezdheti 

gyűjteni az adományokat, hiszen ezt már el tudják különíteni. 

 

Faluházi Sándor tag: Számlát kell nyitni, külön gazdasági egységet kell létrehozni. Így nem a 

nagy közösséghez kerül, hanem maga a helyi gyülekezet rendelkezhet vele. Ez mindenképp 

hasznos. 

 

Mogyorósi Anikó tag: Ez így nagyon szépen hangzik, de a bucsai közösség Szeghalomhoz 

tartozik. Gazdaságilag is. 

 

Kláricz János polgármester: Ezt most már úgy kell elképzelni, hogy az új adószámmal a helyi 

közösség külön gazdasági egység lesz. Ez nem azt jelenti, hogy az eddigi egyéb kiadásokat is 

külön kell kezelni, csak ezzel az adószámmal lehet nyitni egy teljesen külön számlát, ami a 

pályázatoknál a települési egyház közössége külön jogosultsággal fog rendelkezni. 

 

Márki Tiborné elnök: Ha már felújításokról, pályázatokról beszélnek, szeretné megemlíteni az 

Idősek Klubját. Gyakorlatilag folyamatosan „tüzet oltanak”.  Most megint elszenvedtek egy 

olyan csőtörést amivel nem tudnak mit kezdeni. Maga az épület már tényleg nagyon tönkre 

ment. Ha a közel jövőben lenne olyan pályázati lehetőség, amit az Idősek Klubjának felújítására 

fel lehetne használni, azt nagyon kellene. 
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Kláricz János polgármester: Ha lesz lehetőség mindenképp élni fognak vele. 

 

Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel nem volt, megköszönte a hozzászólásokat és a bizottság mai munkáját és az ülést 14,15 

órakor bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

 Márki Tiborné             Polyák Jánosné 

a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke  a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagja 

   jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 

Dr. Nagy Éva 

jegyző 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


