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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

346-13/2018. 

13. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 26-án 

(csütörtökön) délelőtt 9,00 órakor megtartott rendkívüli  z á r t üléséről. 

 

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

 

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

Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradt: Harmati Gyula képviselő 

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

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

 

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

részéről 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van, 1 fő hiányzik. A határozathozatalban részt 

vesz 6fő. 

 

Ezzel a zárt ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” – 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) Harmadik rész  

115. §-a szerinti közbeszerzési eljárás eredményes lezárása 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ A „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” – 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) Harmadik rész  

115. §-a szerinti közbeszerzési eljárásfedezetének felülvizsgálata 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a 

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

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadja. 
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81/2018.(VII.26.) Képviselő-testületi határozat 

 Döntés a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 azonosító számú,  

„Helyi termelői piac létesítése Bucsán” elnevezésű projekt közbeszerzési eljárásának 

lezárásáról 

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

számú, „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” elnevezésű projekt kivitelezési munkálatainak 

elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján az eljárás nyerteseként a Képviselő-testület a Blaskó és 

Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságot (5520 Szeghalom, Hunyadi u. 1.) hirdeti 

ki. 

A szerződés ellenértéke nettó 38.995.316,- forint, mely összegből a Képviselő-testület a TOP-

1.1.3-15-BS1-2016-00025 azonosító számú projekt terhére 33.824.290,- forintot, nettó 

5.171.026,- forint összeget Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséből biztosít. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert a vállalkozói szerződés 

aláírására. 

Felelős: Kláricz János – polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 01. 

 

    82/2018.(VII.26.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 azonosító számú, 

 „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” elnevezésű projekt közbeszerzési eljárás 

fedezetének felülvizsgálatáról  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hoz arról, hogy a TOP-1.1.3-15-BS1-

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

kivitelezési munkálatainak elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárásban meghatározott  

fedezetének összegét 31.858.661,- forintot megemeli, 38.995.316,- forintra. 

A képviselő testület a fedezet megemeléséhez szükséges forrásból 1.965.629,- forintot a TOP-

1.1.3-15-BS1-2016-00025 projektben jóváhagyott tartalék keret terhére biztosítja.  

Továbbá 5.171.026,- Ft + 1.396.177,-Ft áfa összegét, azaz 6.567.203,- Ft összeget Bucsa 

Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésből a 2018. évi iparűzési adó bevétel terhére 

biztosít. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 01. 

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

hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való aktív 

részvételét, és az ülést 9,30 órakor bezárta. 

 

 

kmf. 

 

 

  Kláricz János     Pap-Szabó Katalin 

               polgármester      jegyző 

 

 

           Komroczkiné Nagy Edit 

               jegyzőkönyvvezető 


