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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

351-9/2019. 

 

9. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 8-án (szerdán) 

délelőtt  10,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester,Harmati Gyula, Földesi Györgyné, Juhász Sándor 

képviselők 

 

Távol maradt:Fenyődi Attila alpolgármester, Faluházi Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 
 

Meghívott:Dr. Nagy Éva jegyző 
 

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

Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatársat. 
 

A rendkívüli ülés megtartására Magyar Falu program keretében benyújtandó két pályázati 

lehetőség megtárgyalása miatt vált szükségessé. 
 

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

testülete részéről 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.  
 

Ezzel azülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 
 

1./ A Magyar Falu Program keretében „Háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás és védőnői 

szolgálat ellátásához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés Bucsán”című projekt 

megvalósításához szükséges döntések meghozatala 

 Felelős: Kláricz János polgármester 

 

2./ A Magyar Falu Program keretében „A Bucsai Művelődési Ház felújítása” projekt 

megvalósításához szükséges döntések meghozatala 

 Felelős: 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 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.      
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1. napirendi pont:A Magyar Falu Program keretében „Háziorvosi ellátás, fogorvosi 

ellátás és védőnői szolgálat ellátásához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés 

Bucsán”című projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatala 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a„Háziorvosi ellátás, 

fogorvosi ellátás és védőnői szolgálat ellátásához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés 

Bucsán”című projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatalát. 

A Magyar Falu programban lehetőség lenne az önkormányzat részére egy kb. százmillió 

forintos beruházás megvalósítására, a háziorvosi ellátás, a fogorvosi ellátás és a védőnői 

szolgálat ellátására szolgáló infrastrukturális fejlesztésre (egészségügyi centrum) 100 %-os 

finanszírozás mellett. 

 

Javasolja, hogy ennek az épületnek a Bucsa, Kossuth utca 52. szám alatti ingatlan biztosítana 

helyet. Felkereste az ingatlan tulajdonosait, akik a megkeresést pozitívan fogadták, és a 

szándéknyilatkozat kinyilvánítását követően megtörtént az ingatlan értékbecslése 1.600.000 

Ft értékben. 

 

Az egészségügyi centrummal kapcsolatos beruházás 100.000.000 Ft benyújtására ad 

lehetőséget, melyben 7 %-os mértékben egyéb kiviteli költségek lehetnek, úgymint 

közbeszerzés, pályázat szakmai előkészítése, és műszaki ellenőrzés költségeit versenyeztette 

meg az önkormányzat. 

 

A beérkezett ajánlatok az említett költségküszöbön belül vannak. 

Amennyiben a képviselők a pályázat benyújtásával egyetértenek, úgy a következő döntések 

meghozatala szükséges: döntés a pályázat benyújtásáról, az ingatlan megvásárlásával 

kapcsolatos döntés meghozatala és itt megemlítené, hogy sikeres pályázat esetében a telek 

vételára is elszámolható. A projekt előkészítés szerződésének a megkötése, valamint 

aműszaki tervdokumentáció és az egyéb opciós szerződések, amely a pályázat benyújtását 

megelőzi, és a pályázathoz szükséges. 

 

Az önkormányzat a projektet előkészítő szervezettel mihamarabb szeretné benyújtani, 

mindjárt azt követően, ahogyan a benyújtási lehetőség megnyílik.  

Amennyiben a pályázat nem nyert, akkor sem tesz az önkormányzat olyan vállalást, amely 

később nem hasznosítható, mert az elkövetkezendő három évben hasonló vagy azonos 

tartalommal fognak pályázatok megnyílni újabb forrás hozzárendelésekkel.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdése, hozzászólás?  

 

Harmati Gyula képviselő: Maximálisan egyetért a pályázat benyújtásával, a 100 %-os 

támogatást az önkormányzatnak ki kell használni. 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a Magyar Falu Program keretében „Háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás és védőnői 

szolgálat ellátásához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés Bucsán” című projekt 

megvalósítására szóló pályázat benyújtásával egyetért. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületejelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

26/2019.(IV.8.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés pályázat benyújtásáróla Magyar Falu Program keretében „Háziorvosi ellátás, 

fogorvosi ellátás és védőnői szolgálat ellátásához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés 

Bucsán” című projekt megvalósítására 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a 

Magyar Falu Program keretében „Háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás és védőnői 

szolgálat ellátásához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés Bucsán” című projekt 

megvalósítására. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos teedők ellátásával, a 

páláyzat határidőben történő benyújtásával. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2019. május 28. 

Kláricz János polgármester: 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a Bucsa, Kossuth u. 52. szám (hrsz: 210.) ingatlan megvásárlásával egyetérta Magyar Falu 

Program keretében „Háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás és védőnői szolgálat ellátásához 

kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés Bucsán” című projekt megvalósításával kapcsolatosan. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

     

27/2019.(IV.8.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a Bucsa, Kossuth u. 52. (hrsz: 210.) ingatlan megvásárlásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy megvásárolja a Bucsa, 

Kossuth u. 52. (Bucsa, belterület hrsz: 210. kivett, beépítetlen terület művelési ágú, 2144 m
2
 

területű) Lengyel Magdolna (1/2) és Janó Sándor (1/2) tulajdoni hányadát képező ingatlant, 

abból a célból, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Háziorvosi 

ellátás, fogorvosi ellátás és védőnői szolgálat ellátásához kapcsolódó infrastrukturális 

fejlesztés Bucsán” című projekt megvalósítására. 

Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére 1.600.000. Ft összeg 

vételáron. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni a 

Magyar Falu Program keretében „Háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás és védőnői szolgálat 

ellátásához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés Bucsán” című projekt megvalósításával 

kapcsolatos beszerzések lezárásáról, szerződések megkötésével egyetért.  

 

A tervdokumentáció elkészítésére az Optimál-terv Építész Iroda Kft-vel (5520. Szeghalom, 

Bocskai u. 29.) javasolja a szerződés megkötését, mivel a legalacsonyabb ajánlatot innen 

érkezett.  
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A műszaki ellenőrzési tevékenység ellátására az Optimál-terv Építész Iroda Kft-vel (5520. 

Szeghalom, Bocskai u. 29.) javasolja a szerződés megkötését, mivel a legalacsonyabb 

ajánlatot innen érkezett.  

 

A projektelőkészítési feladatok ellátására az Optimál-terv Építész Iroda Kft-vel (5520. 

Szeghalom, Bocskai u. 29.) javasolja a szerződés megkötését, mivel a legalacsonyabb 

ajánlatot innen érkezett.  

 

Ennek értelmében a tervdokumentáció, és tervezői költségvetés elkészítésére az Optimál-terv 

Építész Iroda Kft-vel való szerződéskötésre (5520. Szeghalom, Bocskai u. 29.) kér 

felhatalmazást, a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására az Optimál-terv Építész Iroda Kft-

vel való szerződéskötésre (5520. Szeghalom, Bocskai u. 29.) kér felhatalmazást, a 

közbeszerzési feladatok lefolytatására Dr. Stumpf-Csapó Ágnes-selvaló szerződéskötésre 

(5600. Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) kér felhatalmazást. 

A projektelőkészítési feldatok ellátására az Akkurtáus-Team Kft-vel való szerződéskötésre 

(5525. Füzesgyarmat, Vörösmarty u. 5.) kér felhatalmazást. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   28/2019.(IV.8.) Képviselő-testületi határozat 

 Döntés a Magyar Falu Program keretében „Háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás és 

védőnői szolgálat ellátásához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés Bucsán” című 

projekt megvalósításával kapcsolatos beszerzések lezárásáról, szerződések megkötéséről 

I . Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyar Falu 

Program keretében „Háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás és védőnői szolgálat ellátásához 

kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés Bucsán” című projekt megvalósítására a Bíráló 

Bizottság  döntése értelmében a tervdokumentáció, és tervezői költségvetés elkészítésére az 

alábbi ajánlattevővel való szerződéskötésre ad felhatalmazást: 

- Optimál-terv Építész Iroda Kft, 5520. Szeghalom, Bocskai u. 29. 

 

II. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyar Falu 

Program keretében „Háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás és védőnői szolgálat ellátásához 

kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés Bucsán” című projekt megvalósítására a Bíráló 

Bizottság  döntése értelmében a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására az alábbi 

ajánlattevővel valószerződéskötésre ad felhatalmazást: 

- Optimál-terv Építész Iroda Kft, 5520. Szeghalom, Bocskai u. 29. 

 

III./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyar Falu 

Program keretében „Háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás és védőnői szolgálat ellátásához 

kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés Bucsán” című projekt megvalósítására a Bíráló 

Bizottság  döntése értelmében a közbeszerzési feladatok lefolytatására az alábbi 

ajánlattevővel valószerződéskötésre ad felhatalmazást: 

- Dr. Stumpf-Csapó Ágnes, 5600. Békéscsaba, Kinizsi u. 13. 

 

IV./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyar Falu 

Program keretében „Háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás és védőnői szolgálat ellátásához 

kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés Bucsán” című projekt megvalósítására a Bíráló 
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Bizottság  döntése értelmében a projektelőkészítési feldatok ellátására az alábbi 

ajánlattevővel valószerződéskötésre ad felhatalmazást: 

- Akkurátus-Team Kft, 5525. Füzesgyarmat, Vörösmarty u. 5. 

 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. napirendi pont: A Magyar Falu Program keretében „A Bucsai Művelődési Ház 

felújítása” projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatala 

 

Kláricz János polgármester:Előterjesztette a második napirendi pontot, A Magyar Falu 

Program keretében „A Bucsai Művelődési Ház felújítása” projekt megvalósításához 

szükséges döntések meghozatalát. 

Összességében 15.000.000 Ft felső összeghatárra van lehetőség felújítást végezni, pályázatot 

benyújtani a Művelődési házban, és a mozi helyiység mellett egy mosdó helyiség kialakítását 

javasolja. 

 

Az előkészületi költségek elszámolhatósága végettaz önkormányzat bekérte az árajánlatokat, 

a beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb ajánlatot adó szervezettel javasolja a 

szerződés megkötésére szóló felhatalmazást megadni. 

 

Hasonlóan szükséges meghozni a döntést tehát a pályázat benyújtásáról, a projekt 

megvalósítását  

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a Magyar Falu Program keretében „A Bucsai Művelődési Ház felújítása” című projekt 

megvalósítására benyújtásával egyetért.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

29/2019.(IV.8.) Képviselő-testületi határozat 

 Döntés pályázat benyújtásáról a Magyar Falu Program keretében 

„A Bucsai Művelődési Ház felújítása” című projekt megvalósítására 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a 

Magyar Falu Program keretében „A Bucsai Művelődési Ház felújítása” című projekt 

megvalósítására. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos teedők ellátásával, a 

páláyzat határidőben történő benyújtásával. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2019. május 18. 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, szíveskedjenek döntést hozni a Magyar 

Falu Program keretében a „A Bucsai Művelődési Ház felújítása” című projekt 

megvalósításával kapcsolatos beszerzések lezárásáról, szerződések megkötéséről.  

A tervdokumentáció elkészítésére az Optimál-terv Építész Iroda Kft-vel (5520. Szeghalom, 

Bocskai u. 29.) javasolja a szerződés megkötését, mivel a legalacsonyabb ajánlatot innen 

érkezett.  
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A műszaki ellenőrzési tevékenység ellátására az Optimál-terv Építész Iroda Kft-vel (5520. 

Szeghalom, Bocskai u. 29.) javasolja a szerződés megkötését, mivel a legalacsonyabb 

ajánlatot innen érkezett.  

A projektelőkészítési feladatok ellátására az Optimál-terv Építész Iroda Kft-vel (5520. 

Szeghalom, Bocskai u. 29.) javasolja a szerződés megkötését, mivel a legalacsonyabb 

ajánlatot innen érkezett.  

 

Ennek értelmében a tervdokumentáció, és tervezői költségvetés elkészítésére az Optimál-terv 

Építész Iroda Kft-vel való szerződéskötésre (5520. Szeghalom, Bocskai u. 29.) kér 

felhatalmazást, a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására az Optimál-terv Építész Iroda Kft-

vel való szerződéskötésre (5520. Szeghalom, Bocskai u. 29.) kér felhatalmazást, a 

projektelőkészítési feldatok ellátására az Akkurátus-Team Kft-vel való szerződéskötésre 

(5525. Füzesgyarmat, Vörösmarty u. 5.) kér felhatalmazást. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, a aMagyar Falu Program 

keretében „A Bucsai Művelődési Ház felújítása” című projekt megvalósításával kapcsolatos 

beszerzések lezárásável, szerződések megkötésével egyetért. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   30/2019.(IV.8.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a Magyar Falu Program keretében „A Bucsai Művelődési Ház felújítása” című 

projekt megvalósításával kapcsolatos beszerzések lezárásáról,  

szerződések megkötéséről 

I . Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyar Falu 

Program keretében „A Bucsai Művelődési Ház felújítása” című projekt megvalósítására a 

Bíráló Bizottság  döntése értelmében a tervdokumentáció, és tervezői költségvetés 

elkészítésére az alábbi ajánlattevővel való szerződéskötésre ad felhatalmazást: 
 

- Optimál-terv Építész Iroda Kft, 5520. Szeghalom, Bocskai u. 29. 
 

II. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyar Falu 

Program keretében „A Bucsai Művelődési Ház felújítása” című projekt megvalósítására a 

Bíráló Bizottság  döntése értelmében a műszaki ellenőrzés feladatok ellátására az alábbi 

ajánlattevővel valószerződéskötésre ad felhatalmazást: 
 

- Optimál-terv Építész Iroda Kft, 5520. Szeghalom, Bocskai u. 29. 
 

III./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyar Falu 

Program keretében „A Bucsai Művelődési Ház felújítása” című projekt megvalósítására a 

Bíráló Bizottság  döntése értelmében a projektelőkészítési feldatok ellátására az alábbi 

ajánlattevővel valószerződéskötésre ad felhatalmazást: 
 

- Akkurátus-team Kft , 5525. Füzesgyarmat, Vörösmarty u. 5. 
 

Felelős: Kláricz János polgármester 

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

hozzászólása?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 10,45 órakor bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Kláricz János        Dr. Nagy Éva  

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

        jegyzőkönyvvezető 


