Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
494-12/2015. iktatószám
12. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 14-én
(kedden) délután 15,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Harmati Gyula, Juhász
Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Távol maradtak: Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Földesi Györgyné képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt,
valamint a jelenlévő pénzügyi ügyintézőt Erdei Sándort.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők:
Napirendi pontok:
1/ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt keretében „Egyösszegű fix
átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt
keretében Bucsa község szennyvíztisztító telepének FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és
generálkivitelezői feladatainak ellátására” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás zárásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének megállapítása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Közfoglalkoztatási program anyag beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás
megindításáról döntés
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Térfigyelő kamera rendszer kiépítésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás megindításáról
döntés
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Egyebek
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Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése,
kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, 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 pontot elfogadta.
1. napirendi pont: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt
keretében „Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/0911-2012-0009 azonosító számú projekt keretében Bucsa község szennyvíztisztító
telepének FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatainak
ellátására” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás zárásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a KEOP-1.2.0/09-112012-0009 azonosítószámú projekt keretében „Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási
szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt keretében Bucsa község
szennyvíztisztító telepének FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és generálkivitelezői
feladatainak ellátására” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás zárásáról.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Közbeszerzési Hatóság megküldte az önkormányzat
részére a támogató tartalmú tanúsítványt a közbeszerzés szabályosságáról, így a képviselőtestület a Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvek tartalma, valamint a döntési jegyzőkönyv javaslata
alapján meghozhatja határozatát a közbeszerzés eredményéről.
Javasolja a képviselő-testület részére, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó „S-P Bucsa 2016
Konzorcium” (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. épület V. emelet) ajánlattevőt
[SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. épület V. emelet) és
PURECO Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 5.) közös ajánlattevők] jelölje meg a
közbeszerzési eljárás nyertesének és vele kösse meg a közbeszerzési szerződést.
A KSZ által elkészített anyagban is benne van, hogy az anyagi forrás rendelkezésre áll, a
többletforrás hozzárendelése kormányhatározatba foglaltan - a Támogatási Szerződés
módosításával - rendelkezésre áll.
Faluházi Sándor képviselő: Az OMS és a Swietelsky Magyarország Kft szinte egyforma
feltételeket tud biztosítani, a Swietelsky cég ajánlata az alacsonyabb.
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a szennyvíztisztító költségével
együtt már lehetősége van az önkormányzatnak szakaszolási kérelem benyújtására, mivel a
projekt összköltsége meghaladja a másfélmilliárd forintot.
Ez a későbbiekben fog realizálódni.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, javasolta a képviselő-testület részére, hogy az „SP Bucsa 2016 Konzorcium” (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. épület V. emelet)
ajánlattevőt [SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. épület
V. emelet) és PURECO Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 5.) közös ajánlattevők] jelölje meg
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a közbeszerzési eljárás nyertesének és vele kösse meg a közbeszerzési szerződést, kéri a
képviselőket, aki elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
23/2015.(IV.14.) Képviselő-testületi határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Egyösszegű fix
átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú
projekt keretében Bucsa község szennyvíztisztító telepének FIDIC Sárga Könyv szerinti
tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti
nyílt közbeszerzési eljárás zárásáról
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
- az OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) ajánlattevő ajánlatát
érvényesnek nyilvánítja,
- az „S-P Bucsa 2016 Konzorcium” (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. épület V.
emelet) ajánlattevő [SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 420. B. épület V. emelet) és PURECO Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 5.) közös
ajánlattevők] ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,
- a KELET-ÚT Kft. (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14.) ajánlattevő ajánlatát
érvénytelennek nyilvánítja,
- a Nyír-Aqua Team Kft. (4400 Nyíregyháza, Lujza u. 15.) ajánlattevő ajánlatát
érvénytelennek nyilvánítja,
- a „DEPONA PLUSZ Kft. és ZEMPLÉNKŐ Kft., mint Közös Ajánlattevők”
(4913 Panyola, Szombathelyi u. 60.) ajánlattevő [DEPONA PLUSZ Kft. (4913
Panyola, Szombathelyi u. 60.) és ZEMPLÉNKŐ Kft. (4914 Olcsvaapáti, Dózsa
György u. 31.) közös ajánlattevők] ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja,
- a „Bucsa AÉ Konzorcium” (3525 Miskolc, Városház tér 5.) ajánlattevő [ASIO
Hungária Kft. (1162 Budapest, János u. 90/A.), ASIO spol. s.r.o. (Kšírova 552/45 619
00 Brno) és ÉMI-BER Kft. (3525 Miskolc, Városház tér 5.) közös ajánlattevők]
ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja,
- az eljárást eredményesnek nyilvánítja,
- az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az „S-P Bucsa 2016
Konzorcium” (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. épület V. emelet) ajánlattevőt
[SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. épület V.
emelet) és PURECO Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 5.) közös ajánlattevők] a
közbeszerzési eljárás nyertesének jelöli meg és vele szerződést köt.
Határidő: azonnal
Felelős: Kláricz János polgármester
2. napirendi pont: Civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km
keretének megállapítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek
igénybevételi km keretének megállapítását.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy készült egy kimutatás arról, hogy a 2014-es évben mely
szervezet milyen nagyságrendű kilométer igénybevétellel lett támogatva.
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A javaslata az lenne, hogy a CSALI Horgászegyesület esetében 1000 km, a Bucsa Sport
Egyesület esetében 9500 km, és az összes többi civil szervezet, vagy kezdeményezés esetében
500 km kerüljön meghatározásra.
A CSALI Horgászegyesületnél két pályázat is benyújtásra került, a szakmai élet is pezsgőbb
lesz, és a későbbiekre vonatkozóan is megfogalmazódtak igények.
A két egyház részéről csekély volt az igényt, de azt javasolja, hogy ők se kerüljenek
hátrányba, ha nem használják fel a km-t, akkor se történik semmi.
A kilométer felhasználást a Bucsa Sport Egyesület esetében nem kell indokolni, a
mérkőzésekre való szállítás lefedi a kilométer igénybevételt.
Dr. Nagy Éva jegyző: A kilométer meghatározás nem múlja alul egyik szervezet eddig
felhasznált kilométer igényét sem.
Kláricz János polgármester: A Bucsa Sport Egyesületnél is folyamatban lesz egy gépjármű
beszerzés, és akkor csökkenni fog az önkormányzat támogatása.
Faluházi Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy milyen támogatást jelent ez a kilométer
felhasználás ha kiszámítják a gépkocsikra vonatkozóan?
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Ha a kevesebb fogyasztású gépkocsival számol, akkor
400.000 Ft, ha a magasabb fogyasztású busszal számol, akkor 700.000 a tervezett támogatás
összege.
Harmati Gyula képviselő: Javasolja, hogy a községben működő harmadik egyház is kerüljön
bele a felsorolásba, lehet, hogy nem fogják kihasználni a támogatást, de ne maradjon a
Hetednapi Adventista Egyház.
Kláricz János polgármester: Elfogadja, és javasolja, hogy a táblázatot egészítsék ki a
Hetednapi Adventista Egyházzal.
Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy mi történik, ha meghaladja az egyesület
felhasználása a meghatározott keret kilométert.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A többlet km felhasználást a NAV honlapján közzétett
üzemanyag árral számolt önköltségi áron kell kifizetni.
Harmati Gyula képviselő: A km felhasználásról nyilvántartást kell vezetni.
Kláricz János polgármester: Eddig is így történt, és ezután is vezetik majd a nyilvántartást.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a javasolt táblázat szerinti a civil szervezetek
magáncélú üzemi járművek igénybevételi kilométer keretének megállapítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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24/2015. (IV.14.) Képviselő-testületi határozat
Civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének megállapítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a civil szervezetek természetbeni
támogatásain belül az ingyenes gépkocsi használat 2015. évi km keretéről a következő
táblázat szerint:

Címe:

Civil szervezet neve:
A
Bucsai
Óvodásokért
Gondtalan
Gyermekkor - Alapítvány
Bucsa Polgárőr Egyesület
Bucsa Sport Egyesület
(Örökgyerek csoport is)
Bucsai Alkony Nyugdíjas Közhasznú Egyesület
Bucsai
Kézműves
és
Hagyományőrző
Egyesület
Bucsai Tanulókért Szociális és Kulturális
Alapítvány
Csali Horgász Egyesület

2015. évi
javasolt Km
keret

5527 Bucsa, Kossuth L. tér 9.

500

5527 Bucsa, Kossuth tér 6.

500

5527 Bucsa, Kossuth tér 6.

9500

5527 Bucsa, Kossuth utca 37.

500

5527 Bucsa, Akácos út 13.

500

5527 Bucsa, Kossuth L. u. 61.

500

5527 Bucsa, Kossuth L. tér 6.

1000

Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezete

5527. Bucsa,

500

Református Egyház

5527. Bucsa, Kossuth u. 21.

500

Katolikus Egyház

5527. Bucsa, Árpád sor 3.

500

Karate csoport

5527. Bucsa

500

Adventista Gyülekezet

5527. Bucsa

500

Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2015. április 31.
3. napirendi pont: Közfoglalkoztatási program anyag beszerzésére vonatkozó helyi
beszerzési eljárás megindításáról döntés
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a közfoglalkoztatási program anyag beszerzésére
vonatkozó helyi beszerzési eljárás megindításáról szóló napirendet.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat a
közfoglalkoztatási program dologi kiadásaira, a bérre és járulékaira több mint 60 millió forint
előleget kapott.
Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete alapján, a Képviselő-testület
a polgármesterre egymillió Ft erejéig átruházta a döntés jogát.
Az ajánlattételi felhívás értelmében az ajánlatok beadására 2015. április 20-án 10 óráig lesz
lehetőség.
Az előterjesztés indokoltsága az, hogy a közbeszerzési szabályzat értelmében meg kellett
vizsgálni, hogy a Startmunka Mintaprogram beszerzései az egymillió forintot meghaladjáke? Mivel meghaladják, így Bucsa Község Önkormányzatának a Kistérségi Startmunka
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Mintaprogram keretében a kisgépek, építőanyagok, munka-és védőruha, vasanyag, kis- és
nagyértékű tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozóan helyi beszerzést kell indítania.
Elkészül egy ajánlatlista, amelyet kiküldenek a szállítóknak, az ajánlatok visszajönnek, és a
képviselő-testületnek újra napirendre kell tűznie az ajánlatok elbírálását.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése,
hozzászólása?
Mivel a képviselők részéről több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, aki elfogadja a közfoglalkoztatási program anyag beszerzésére
vonatkozó helyi beszerzési eljárás megindításával kapcsolatos szállítók részére történő
ajánlatkérések megküldését, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
25/2015. (IV.14.) Képviselő-testületi határozat
Közfoglalkoztatási program anyag beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás
megindításáról döntés
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Startmunka Mintaprogram
keretében a helyi beszerzési eljárás során a következő szállítóktól kíván ajánlatokat kérni:
Kisgép kategória (fűkasza, rotakapa, fűrész, flex)
1. Csaba Jánosné Gazdasági Bolt, 5510. Dévaványa, Széchenyi u. 28.
2. KisGép Centrum Petri Mihály ev. 5300. Karcag, Jókai u. 28/b.
II.
Kisértékű tárgyi eszközök (lapát, csákány, ásó, vödör, stb.)
1. LÉP-VAS Bt. 5527. Bucsa, Szabadság u. 24/1.
2. Csaba Jánosné Gazdasági Bolt, 5510. Dévaványa, Széchenyi u. 28.
III.
Építőanyagok (sóder, cement, stb.)
1. PILLÉR TÜZÉP Kft. 5300. Karcag, Madarasi út 65.
2. PAKETT Fa- és Építőanyag Kereskedés, Dobrai Imre ev. 5300. Karcag,
Kuthen u. 103.
3. BESZE JÁNOS EV. 5300. Karcag, Ketel u. 8.
IV.
Munka- és védőruha
1. LÉP-VAS Bt. 5527. Bucsa, Szabadság u. 24/1.
2. Csaba Jánosné Gazdasági Bolt, 5510. Dévaványa, Széchenyi u. 28.
3. Adorján-Tex Kft, 3980. Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.
V.
Vasanyag (zártszelvény, lemez, acéldrót, stb.)
1. LÉP-VAS Bt. 5527. Bucsa, Szabadság u. 24/1.
2. Farkas Sándor EV. 5300. Karcag, Dózsa Gy. u. 72.
VI.
Nagyértékű tárgyi eszközök (betonelemgyártó gép, sablon, kényszerkeverő)
1. Betonshop Kft. 4030. Debrecen, Diószegi u. 30.
2. MEBETON, 3450. Mezőcsát, Jókai u. 6.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az ajánlatok kiküldésére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2015. április 20.
I.
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4. napirendi pont: Térfigyelő kamera rendszer kiépítésére vonatkozó helyi beszerzési
eljárás megindításáról döntés
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a térfigyelő kamera
rendszer kiépítésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás megindításáról szóló döntést.
Bucsa Község Önkormányzata 2014. április 23-án pályázatot nyújtott be a közbiztonság
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására kiírt támogatási programra, a 28/2014.
(IV.1.) BM rendeletnek megfelelő tartalommal. A pályázat tartalma szerint 13 db térfigyelő
kamera elhelyezéséről és rendszerének kiépítéséről szólt 9.915,- e Ft értékben.
A kamera rendszer kiépítésére helyi beszerzési eljárást kell indítani.
Három cégre lenne javaslat, akiktől az önkormányzat ajánlatot kérne.
A Békés-Zóna Kft-t ismerik, mert ez a cég telepítette a jelenlegi kamerát, az Armacomp
megbízott szakembere is nagyon ügyes, a Polarnet Kft mezőberényi cég.
Az ár lesz a meghatározó abban, hogy kit fognak választani. Mindhárom cég megbízható és
felkészült cég.
Minden kamera úgy van elhelyezve, hogy van a közelben villamos energia vételezési
lehetőség. A park, a temető, a sportpálya, a község Karcag felőli megközelítése, stb.
mindenhol van áram, egy helyen lesz, ahol magánszemélytől kapja majd az áramot a kamera.
Remélhetőleg beérkeznek az ajánlatok és a testület fogja eldönteni, a kivitelezőt.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Mivel a képviselők részéről több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, aki elfogadja a térfigyelő kamera rendszer kiépítésére vonatkozó helyi
beszerzési eljárás megindítását kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
26/2015. (IV.14.) Képviselő-testületi határozat
Térfigyelő kamera rendszer kiépítésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás
megindításáról döntés
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére a
helyi beszerzési eljárás során a következő szállítóktól kíván ajánlatokat kérni:
I.
Békés-ZÓNA Biztonságtechnikai Kft. (5600 Békéscsaba, Felső-Körös sor 92.,
Ügyvezető: Tábor Antal)
II.
ARMACOMP számítástechnikai szaküzlet (5300 Karcag, Szt. István sgt. 17.
kereskedelmi vezető: Zipszer Szabolcs)
III.
POLARNET KFT 5650 Mezőberény, Árpád u. 48. Schultz György
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az ajánlatok kiküldésére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2015. április 20.
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5. napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy hamarosan megjelenik egy
pályázat, amely révén az önkormányzat szeretne egy FORD kisbuszt igényelni. A
településeken belül 3 pályázat lesz benyújtható, és még településen belül is rangsort kell
felállítani.
A Szakmai programot a képviselő-testületnek kell elfogadnia.
A program összeállításában még tájékozódni fog, de már látható, hogy a szociális törvény
szerinti alapellátásokon fog alapulni, ezért ezt össze kell állítani, és elfogadni. Arra kell
számítani, hogy ha megjelenik a pályázat, akkor gyors döntést kell hozni, és az árajánlat
szerinti felszereltségű kisbusz beszerzésére kell határozatot hozni, a saját erőt biztosítani.
Az előzetes ajánlatok szerint kb. 8.000.000 Ft a gépjármű, a saját erő része pedig ennek az áfa
tartalma lenne.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Faluházi Sándor képviselő: Megtörtént a horgásztóban a haltelepítés.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást.
Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen
való aktív részvételét, és az ülést 16,00 órakor bezárta.

kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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