JEGYZŐKÖNYV
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
rendkívüli, nyílt üléséről
Az ülés helye:

Bicske Városháza I. emeleti díszterem
Bicske, Hősök tere 4.

Az ülés időpontja:

2017. november 13. 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:
Heltai Zsolt képviselő
Máté János Szilárd képviselő
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője
dr. Hatos Ágnes ügyintéző
Dankó Anikó ügyintéző
Kósa László Városi TV
Pálffy Károly: köszönti a képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy 8 fővel határozatképes a testület. Elmondja, hogy két napirendi pont miatt
került sor a testület összehívására. Kéri, aki egyetért a napirendi pontokkal, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
334/2017. (XI.13.) képviselő-testületi határozat
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Tárgy: A 2017. november 13-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 13-i rendkívüli, nyílt
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A KEHOP 5.2.5 sz. pályázaton konzorciumi tagként való részvételről
Előterjesztő: polgármester
2. A Csabdi úti beruházással kapcsolatos beszerzési eljárásról
Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. november 13.
Felelős: polgármester

1. Napirendi pont
A KEHOP 5.2.5 sz. pályázaton konzorciumi tagként való részvételről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót
Igari Léna képviselő asszonynak.
Igari Léna: megkérdezi, hogy a bicskei önkormányzatot és a dolgozókat milyen mértékben
érintené plusz munkával az ebben való részvétel. Mekkora idő-energia-befektetéssel jár?
Sulyokné Guba Judit képviselő asszony 14.05-kor megérkezik az ülésre, a képviselőtestület 9 fővel határozatképes.
Pálffy Károly: elmondja, hogy a hivatal munkatársai az elkészült tervek véleményezésre való
előkészítésében vennének részt, illetve a véleményezéseket végeznék. A projekt megvalósítást
követően a gyermekek számára erdei iskolaként tudnák használni, illetve a vízzel,
vízfolyásokkal kapcsolatban pedig oktatásokon vehetnének ott részt. Vélhetően
adatszolgáltatásban Bicskének is részt kell vennie majd. Hangsúlyozza azt, hogy Bicske Város
Önkormányzata saját forrást a projektre nem tud biztosítani.
Jelzi, hogy Sulyokné Guba Judit megérkezett a képviselő-testületi ülésre. Megkéri a képviselőtestület tagjait, hogy aki támogatja a pályázaton konzorciumi tagként való részvételét, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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335/2017. (XI.13.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A KEHOP 5.2.5 sz. pályázaton konzorciumi tagként való részvételről
1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy konzorciumi tagként
részt vesz a „Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt jelleggel”
megnevezésű, KEHOP 5.2.5 sz. projektben, azzal a kikötéssel, hogy a projekt
megvalósítása során saját forrásból önerőt nem biztosít.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás
létrehozására irányuló egyeztetések, tárgyalások lefolytatására.
Határidő: 2017.11.13.
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont
A Csabdi úti beruházással kapcsolatos beszerzési eljárásról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot,
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
336/2017. (XI.13.) képviselő-testületi határozat

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: a Csabdi úti beruházással kapcsolatos beszerzési eljárásról
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a 331/2017. (XI.8.) számú határozatában foglaltak végrehajtása során a Csabdi úti
beruházással kapcsolatos beszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokat megismerte, az
eljárás eredményeként a legalacsonyabb vállalási árat kínáló (24.534.301,- Ft+27%
ÁFA) ÚTÉPPARK Kft-t nyertesnek nyilvánítja,
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2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÚTÉPPARK Kft-vel a kivitelezési szerződést
megkösse,
3. a fentiek fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében, a 29. sz melléklet 6.
pontjában erre a célra megjelölt összeg felhasználásával biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Polgármester

Pálffy Károly: megköszöni a munkát és 14.10-kor bezárja a képviselő-testület ülését.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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