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JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendkívüli nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2015. június 10. 8.30 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester  

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Igari Léna képviselő 

Ivanics Imréné képviselő     

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő   

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető 

Czirkelbach Istvánné ügyintéző 

Hegedüs Viktória ügyintéző 

Dr. Hekman Tibor ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Kósa László Bicske Városi TV 

 

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

9 fővel határozatképes. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki támogatja a napirendet, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal (egyhangúan) elfogadta az 

alábbi napirendet:  

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

186/2015. (VI.10.) számú Képviselő-testületi határozata 

 

Tárgy: A 2015. június 10-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendjének 

elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 10-i rendkívüli nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1) A KEOP  5.7.0. jelű, középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése 

tárgyú pályázattal összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

1. Napirend 

A KEOP  5.7.0. jelű, középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése tárgyú 

pályázattal összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Elmondja, hogy döntést kell hozniuk a Csokonai 

Vitéz Mihály Általános Iskola, illetve a Szent László Általános Iskola nyílászárók cseréjével 

kapcsolatos önrészének a biztosításáról. Kéri dr. Révész Zoltán jegyzőt, ismertesse az 

előterjesztést.   

 

Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy a május 5-i rendkívüli testületi ülésen már 

tárgyalták a napirendet. A vonatkozó Kormány határozat május 6-án lépett hatályba, mely 

kiemelt beruházásként jeleníti meg a Szent László Iskola, illetve a Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskola energetikai korszerűsítését. Ennek keretében a nyílászárók cseréjére, illetve a 

homlokzati szigetelés megépítésére van lehetőség. A pályázatban fajlagos költségek vannak 

egyes elemekre. 15.000 Ft /m
2
 a homlokzati szigetelésre, illetve 60.000 Ft/ m

2
 a nyílászárók 

cseréjére. Ez nyílván nagy hatással van az önkormányzati önrész mértékére. Az előterjesztés 

tartalmazza a kivitelezéssel kapcsolatos költségeket, aminek a végén az önrészt biztosítani 

kell. A beruházás bruttó értéke 180.835.596 Ft lenne, ehhez 52.676.596 Ft önrészt kellene 

biztosítani a jelenlegi számítások alapján. Erre a közbeszerzési eljárás még kihatással lehet. 

Kiemeli, hogy a műszaki részben vannak olyan részek, melyeket a pályázat támogat és 

vannak olyanok, melyeket nem. Az önrész mértékét az adja, hogy a fajlagos költségeken felül 

még vannak költségek az érintett elemekkel kapcsolatban. Vannak olyan elemek, melyeket a 

pályázat nem támogat (pl. a tornaterem tetőfelújítása). Egy soron szerepel az egyházi 

intézménnyel, ezért szükséges az egyház hozzájáruló nyilatkozata, mely az előterjesztés 

mellékletét képezi. Az egyháznak jelenleg futó KEOP-os pályázata van, melyet reméli, 

hamarabb elbírálnak. Amennyiben a pályázat sikeres lesz a határozat rendelkezik arról, hogy 

felhatalmazást kap a polgármestert arra, hogy egyeztetéseket folytasson a fennmaradó nettó 

24 millió forinttal kapcsolatban, illetve folytasson tárgyalásokat arról, hogy esetleges milyen 

más bicskei intézményre lehetne még felhasználni. Az idő nagyon sürget, hiszen június 15-ig 

kell megkötni az ezzel kapcsolatos szerződéseket. Reményei szerint sikerül ezt az összeget is 

bicskei intézményekre fordítani.  
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Pálffy Károly polgármester: a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolát nemcsak a 

homlokzati hőszigetelést és a nyílászáró cserét szeretnék megvalósítani, hanem a tornaterem 

tetőbeázását is ezáltal szeretnék rendezni. Kéri a képviselő-testület támogatását. A 

költségvetés tervezésétől kezdve a 40 millió forint rendelkezésre áll az 51.676.596 forint 

önrészből. Megnyitja a napirend feletti vitát. Hozzászólás hiányában kéri a képviselő-testület 

tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

187/2015. (VI.10.) számú Képviselő-testületi határozata 

 

Tárgy: A KEOP  5.7.0. jelű, középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztése tárgyú pályázattal összefüggő kérdésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 120/2015. (V.07.) számú határozatában 

döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a KEOP 5.7.0. jelű, középületek kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai fejlesztése tárgyú felhívásra, a Szent Margit Általános Iskola Szent László 

Tagiskolája és a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésére. 

A képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges 51.676.596 Ft önerőt a 2015 évi 

költségvetésében a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, a volt védőnői szolgálat 

épületének felújítására, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Prohászka utcai 

tornatermének tetőfelújítására, a Szent István úti épület tetőfelújítására, valamint a Szent 

István úti tagóvodában csoportszoba felújítására jóváhagyott céltartalék, valamint a fejlesztési 

és pályázati tartalék terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szent Margit Általános Iskola 

jelenleg elbírálás alatt lévő, KEOP-5.5.0/B12-2013-0276 számú, „A Szent László Általános 

Iskola épületenergetikai korszerűsítése” című pályázat sikere esetén a 1290/2015. (V. 5.) 

Korm. határozat szerint fennmaradó támogatási összeg más célú felhasználásáról 

egyeztetéseket folytasson és a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő a pályázat benyújtására: 2015. július 1. 

 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a munkát és a nyílt ülést bezárja.  

 

 

K.m.f. 
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           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 

            polgármester                    jegyző 


