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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

346-11/2018. iktatószám 

 

11. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 21-én 

(csütörtökön) délután 14,30 órakor megtartott z á r t  üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, 

Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila alpolgármester, Harmati Gyula képviselők 

 

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 5 fő képviselő jelen van, 2 fő hiányzik. A határozathozatalban részt 

vesz 5 fő. 

 

Ezzel a zárt ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ "Helyi termelői piac létesítése Bucsán" című és TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 

azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásának megindítása tárgyában 

 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 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadja. 
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Határozatok: 

 

 

73/2018.(VI.21.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés aTOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 azonosító számú „Helyi termelői piac létesítése 

Bucsán” (5527 Bucsa, Kossuth utca 43. hrsz.:971) tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredménytelenné nyilvánításáról 

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

azonosító számú „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” (5527 Bucsa, Kossuth utca 43. 

hrsz.:971) tárgyú közbeszerzési lefolytatásához a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése szerint, lefolytatott eljárást eredménytelenné 

nyilvánítja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

  

74/2018.(VI.21.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról 

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

azonosító számú „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” (5527 Bucsa, Kossuth utca 43. 

hrsz.:971) elnevezésű projekt építési beruházásának kivitelezésére közbeszerzési eljárást 

indít a kivitelező kiválasztására a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. 

§ (2) bekezdése szerint.  

Az eljárással kapcsolatosan a Képviselő-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, 

Felelős: Kláricz János - polgármester 

Határidő: azonnal 

 

75/2018.(VI.21.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés közbeszerzési bíráló bizottság felállításáról 

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

azonosító számú „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” (5527 Bucsa, Kossuth utca 43. 

hrsz.:971) 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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76/2018.(VI.21.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági szereplők köréről 

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

azonosító számú „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” (5527 Bucsa, Kossuth utca 43. 

hrsz.:971) tárgyú közbeszerzési lefolytatásához a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

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

szervezeteket hívja meg: 

- East-West Invest Kft.; 13937650-2-04; 5600 Békéscsaba, Batthyány utca 14., 

- Blaskó és Társa Bt..; 20851578-2-04; 5520 Szeghalom, Hunyadi út 1. 

-          El-Co Tech Kft. 10756056-2-13; 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11. 

-          Blaskó György ev.; 44449731-2-24; 5520 Szeghalom, Hunyadi út 31/1. 

-          Amalfi Hungária Kft.; 24332358-2-16; 5081 Szajol, Fő út 20. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

77/2018.(VI.21.) Képviselő-testületi határozat 

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

Bucsán” tárgyú közbeszerzési eljáráslefolytatásához közbeszerzési  

szakértői feladatok ellátására szóló megbízásról 

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

azonosító számú „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” (5527 Bucsa, Kossuth utca 43. 

hrsz.:971) tárgyú közbeszerzési lefolytatásához közbeszerzési szakértői feladatok 

ellátásával bízza meg a dr. Szabó Ügyvédi Irodát (5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 24.) 

A szolgáltatás ellenértéke 393.701.,- Ft + áfa = 500.000,- összeg, mely összeget a képviselő 

testület a saját költségvetéséből biztosít. 

Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3229/2017 iktatószámú szerződés 

kiegészítését aláírja jelen határozatban foglalt módosításokkal kiegészítve. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás?  

 

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

részvételét, és az ülést 14,55 órakor bezárta. 

 

 

 

kmf. 

 

 

  Kláricz János     Pap-Szabó Katalin 

               polgármester      jegyző 

 

 

              Komroczkiné Nagy Edit 

                 jegyzőkönyvvezető 

 

 

https://maps.google.com/?q=5600+B%C3%A9k%C3%A9scsaba,+Batthy%C3%A1ny+utca+14&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5520+Szeghalom,+Hunyadi+%C3%BAt+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=2100+G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91,+Rep%C3%BCl%C5%91t%C3%A9ri+%C3%BAt+11&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5520+Szeghalom,+Hunyadi+%C3%BAt+31/1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5081+Szajol,+F%C5%91+%C3%BAt+20&entry=gmail&source=g

