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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. július 20. 16 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferencné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Igari Léna képviselő 

Bárányos József 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Hegedüs Viktória ügyintéző 

Kósa László Bicske Városi TV  

Molnár Enikő Pü. és Költségvetési Iroda vezető 

Dr. Hekman Tibor referens 

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Szabó Attila és 

Bárányos József képviselők jelezték az ülésről történő távolmaradásukat. Kéri a képviselő-

testület tagjait, aki a napirendet elfogadja, jelezze.   

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 

az alábbi napirendet:  
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Az elfogadott és tárgyalt napirend:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

239/2015. (VII. 20.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: 2015. július 20-i rendkívüli nyílt ülés napirendjének elfogadása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 20-i rendkívüli nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1) A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája és a Csokonai Vitéz 

Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésére indított közbeszerzési 

eljárás elbírálásáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

1. Napirend 

A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája és a Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskola energetikai korszerűsítésével összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Révész Zoltán: az 1290/2015. (V.5.) Kormány határozatban Bicske Város 

Önkormányzata a Szent László Iskola illetve a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

felújítására maximum bruttó 150 millió forintos támogatás elnyerésére kapott lehetőséget. 

Ennek megfelelően a vonatkozó közbeszerzési eljárást a képviselő-testület el is indította. Az 

eljárás eredménytelen lett tekintettel, hogy a műszaki tartalomra a vállalkozók nem tudtak 

olyan ajánlatot adni, ami lehetővé tette volna a szerződéskötést. A pályázatban meg van 

határozva, hogy a kivitelezésnél nettó 150 millió forint fölött nem lehet a kivitelezésre 

szerződni. Ennek megfelelően az új közbeszerzési eljárás kiírásra került. A közbeszerzési 

eljárás érvényesen, eredményesen lezajlódott. Két ajánlattevő tett ajánlatot. A korábbi 

önrészhez, az 51 millió forinthoz további 18 millió forintot kell hozzátenni annak érdekében, 

hogy a szerződés megkötésre, illetve, hogy a pályázat benyújtásra kerülhessen. Erre tesz az 

előterjesztés javaslatot. A határozati javaslatban szerepel az önrész mértéke, mely az 

eredményes szerződéskötéshez és a KEOP pályázat benyújtásához szükséges. Az önrész 

mértéke 69.426.123 Ft. Ez három részből állna össze a jelenlegi költségvetés előirányzatait 

figyelembe véve. 30 millió forint a TAO pályázat önrészéből kerülne átcsoportosításra, az 

Ady u. 13., a Csokonai Általános Iskola, a Prohászka épület tornaterem tető felújítása, Szent 

István épület tető felújítása, a József Attila úti tagóvodában csoportszoba felújítása 

előirányzatának kerete terhére 25.494.000 Ft mértékben, a fejlesztési és pályázati tartalék 

keret terhére 13.932.123 Ft mértékben kerülne átcsoportosításra. Javasolja a határozat 

elfogadását.  

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy ezekre az épületekre régóta rá fér már a felújítás. 

A város saját önerejéből nem tudta volna biztosítani. Közel 70 millió forintos hozzájárulással 

kell a városnak is élnie. Mindkét épület visszakapja eredeti patináját, illetve az energetikai 
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hatékonysága is sokat javul és a fűtés költsége is jelentősen csökken. Kéri a kérdéseket, 

észrevételeket. Hozzászólás hiányában felkéri dr. Révész Zoltánt a név szerinti szavazás 

lebonyolítására.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző ABC sorrendben kéri a képviselők szavazatát:  

 

Bálint Istvánné    igen    

Ivanics Imréné   igen  

Iványi Ferenc Tivadarné  igen  

Máté János Szilárd   igen  

Németh Tibor    igen  

Pálffy Károly    igen  

Sulyokné Guba Judit   igen  

 

 

Dr. Révész Zoltán jegyző a név szerinti szavazólapot átadja az ülés vezetőjének.  

 

Pálffy Károly polgármester megállapítja, hogy 7 igen szavazattal (egyhangúlag) fogadta el a 

képviselő-testület a határozati javaslatot.   

A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv a képviselő-testületi jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő képviselők száma: 7 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye:7 igen, 0 nem, 0 tartózkodom  

 

Az elfogadott döntés: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

240/2015. (VII.20.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája és a Csokonai Vitéz 

Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésére indított közbeszerzési eljárás 

elbírálásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 218/2015. (VII.03.) számú határozatában 

döntött a KEOP 5.7.0 pályázat keretében megvalósítandó, a Szent Margit Általános Iskola 

Szent László Tagiskolája és a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai 

korszerűsítésére közbeszerzési eljárás megindításáról. 

 

1. A képviselő-testület az eljárást a közbeszerzési bíráló bizottság javaslata alapján 

érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 
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2. A képviselő-testület az eljárás nyerteseként az I. rész (Szent Margit Általános Iskola Szent 

László tagiskolájának energetikai korszerűsítése) vonatkozásában a Mészáros és Mészáros 

Kft.-t (székhely: 8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy nyertes 

ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek és a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette. 

 

3. A képviselő-testület az eljárás nyerteseként az II. rész (Csokonai Vitéz Mihály Általános 

Iskola energetikai korszerűsítése) vonatkozásában a Mészáros és Mészáros Kft.-t (székhely: 

8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy nyertes ajánlattevő ajánlata 

megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek és a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette. 

 

4. A képviselő-testület a szerződések megkötéséhez és a KEOP 5.7 0 pályázat 

megvalósításához szükséges 69.426.123 Ft önrészt 2015. évi költségvetésében a TAO-

pályázathoz szükséges önrész keretének terhére 30 millió Ft mértékben, a volt védőnői 

szolgálat épület felújítása (Ady u. 13.), a Csokonai Általános Iskola, a Prohászka épület 

tornaterem tető felújítása, Szent István épület tető felújítása, a József Attila úti tagóvodában 

csoportszoba felújítása előirányzatának kerete terhére 25.494.000 Ft mértékben, a fejlesztési 

és pályázati tartalék keret terhére 13.932.123 Ft mértékben biztosítja. 

 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó kivitelezési szerződések 

megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. július 31. 

 

 

Pálffy Károly polgármester további hozzászólás hiányában megköszöni mindenki munkáját 

és a rendkívüli nyílt ülést bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 

            polgármester                    jegyző 


