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

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

Az ülés időpontja:

2018. november 10. (szombat) 8:30 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke
Máté János Szilárd képviselő
Németh Tibor képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke
Szabó Attila képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Igari Léna képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője
Tuba Gabriella ügyintéző
Kósa László Bicske Városi TV
Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője
Pálffy Károly: köszönti a képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy a testület 8 fővel határozatképes. Jelzi, hogy Bárányos József, dr. Bourgla
Ossamah és Heltai Zsolt képviselők jelezték távolmaradásukat az ülésről, Igari Léna képviselő
ezt nem tette meg. Megkérdezi, hogy a kiküldött napirendhez van-e valakinek észrevétele,
hozzászólása. Nincs észrevétel, ezért kéri, aki egyetért a napirendi ponttal, 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
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
299/2018. (XI.10.) határozata
a 2018. november 10-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 10-i rendkívüli, nyílt
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.

A Bicske Városi Konyha Szent István út 42. sz. alatt található telephelyének
felújításáról
Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2018. november 10.
Felelős: polgármester

1. Napirendi pont
A Bicske Városi Konyha Szent István út 42. sz. alatt található telephelyének felújításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Városi Konyha kérése alapján a
Hivatal megvizsgálta a tálaló konyha felújításának szükségességét. A felülvizsgálat során
megállapították, hogy a gyermekek és az ott dolgozók védelme érdekében a felújítási
munkálatokat haladéktalanul el kell végezni. Tájékoztatja a testületet, hogy az előkészítő
munkák során több vállalkozót is megkeresett az önkormányzat, végül a felhívásra három
érvényes árajánlat érkezett. Javasolja, hogy a szerződést a legkedvezőbb árajánlatot adó
vállalkozóval kössék meg. Elmondja, hogy a képviselő-testületi ülést megelőzően a
Gazdálkodási Bizottság rendkívüli ülés keretében tárgyalta és támogatta a napirendet.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a határozati javaslatot
elfogadja, kézfelemeléssel 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:
A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
300/2018. (XI.10.) határozata

a Bicske Városi Konyha Szent István út 42 sz. alatt található telephelyének felújításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicske Városi Konyha Szent István út 42. sz. alatti telephelyének felújítási munkáira
érkezett ajánlatokat megismerte,
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó PT FITTER Kft-vel
a szerződést megkösse,
3. a munka elvégzésére az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő tartalék
terhére 19.218.248,- Ft-ot biztosít,
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítás érdekében szükséges valamennyi
jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye,
5. felkéri a Bicske Városi Konyhát, hogy a felújítás időtartama alatt is gondoskodjon az
étkeztetésről.
Határidő: 2018.12.31.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: megköszöni a képviselő-testület munkáját, és további szép napot kíván
mindenkinek. Az ülést 8:34-kor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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