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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. október 02. 16.00 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Igari Léna képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferencné képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Bárányos József képviselő 

Heltai Zsolt képviselő  

Máté János Szilárd képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Dr. Bacsárdi József aljegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető 

Fábián Róbert műszaki előadó 

Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 

Dr. Hekman Tibor ügyintéző 

Kósa László Bicske Városi TV  

Nagy Attila Bicskei Üdülőtábor és Uszoda üzemeltető Nonprofit Kft. mb. ügyvezetője 

 

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, melyet egyetlen napirendi ponttal hívott össze.  Ezt az előterjesztést részben 

már tárgyalta a testület, amikor kiírták a közbeszerzési eljárást. Az indokolta a rendkívüli 

testület összehívásának, ha nem sikerül a döntést meghozni, nem döntenek a kivitelező 

személyéről, akkor nem valósulhat meg ez a támogatási program. Nem kapnak támogatást. A 

feltétele a kormánydöntésnek az az volt, hogy október 15-ére egy szabályosan lefolytatott 

közbeszerzési eljárással kell rendelkezni és a szerződésnek is érvényesnek és hatályosnak kell 

lenni. Megállapítja, hogy 9 fővel határozatképes a képviselő-testület. Kéri a tagokat, aki a 

napirendet elfogadja, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

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

az alábbi napirendet:  

 

Az elfogadott és tárgyalt napirend:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

295/2015. ( X. 02.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Napirend elfogadásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 02-i rendkívüli nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  

 

1. A Bicske, Nagy Károly u. 5. szám alatti tanuszoda épület vonatkozásában 

hőszivattyús és napelemes rendszer megvalósítása tárgyában kiírt közbeszerzési 

eljárás elbírálásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1. Napirend 

A Bicske, Nagy Károly u. 5. szám alatti tanuszoda épület vonatkozásában hőszivattyús 

és napelemes rendszer megvalósítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester: kéri a jegyzőt az napirendi pontos ismertesse. 

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a minisztérium előzetes tájékoztatása alapján 2015. 09. 04-én 

megindították a közbeszerzést a tanuszoda energetikai korszerűsítés tárgyában. Nevezetesen a 

hőszivattyús és napelemes rendszernek a kiépítésére. A pályázati felhívás szeptember 10-én 

jelent meg, ennek alapján készítették el a pályázati dokumentációt. A beruházás a KEOP-

4.10.0/U számú pályázatból valósulna meg. Az igényelt támogatás összege bruttó 

151.427.092,- Ft a teljes beruházás összege 189.283.865,- Ft. Nyertes pályázat esetén a 

szükséges önerő mértéke 37.856.773,- Ft. A kivitelezés költsége bruttó 175.260.000,- Ft. A 

közbeszerzési eljárás a bírálóbizottság javaslata alapján eredményesen lezárult, a 

bírálóbizottság a FEJÉR-B.Á.L. Zrt-t javasolja nyertesnek kihirdetni. A FEJER-B.Á.L. Zrt. 

ajánlata 137.488.000,- Ft. A közbeszerzésről név szerint dönt a képviselő-testület. A 

határozati javaslatban olvasható, hogy a képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén a 

beruházás megvalósításához szükséges 37.856.773,- Ft önerő összegét a 2015. évi 

költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés megkötésére. Amennyiben nem pont ennyi támogatási összeget 

ítélnek meg, akkor ebben az ügyben még egyszer döntenie kell a képviselő-testületnek. Ezzel 

a javaslattal kérik támogatni a döntést, hogy október 15-ig a közbeszerzési dokumentáció is 

feltöltésre kerülhessen a pályázati rendszerbe. Még a megvalósítási dokumentációt is fel kell 

tölteni erre az időre. Az október 15-ös határidő és a mai nap közötti összefüggést az adja, 

hogy a közbeszerzési törvény értelmében 10 napos szerződéskötési moratórium van, amely 

határidő, holnap indul, akkor 15-ig meg tudják kötni a szerződést és be tudják nyújtani a 

dokumentumokat.  
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Pálffy Károly polgármester: megnyitná a napirend felett a vitát.  

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő: azt írja, hogy a becsült értéke az adott beruházásnak nem 

éri el a 150 milliót és közben látják, hogy mégiscsak eléri. Ez nem aggályos? 

 

Pálffy Károly polgármester: a félreértés abból adódhat, hogy nettó és bruttó számokról 

beszélnek. 

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a közbeszerzési törvény rendelkezik arról, hogy a becsült érték 

mindig ÁFA nélkül számított összeget jelent.  

 

Pálffy Károly polgármester: egyéb kérdést nem lát, kéri, név szerint szavazzanak, ugyanis 

közbeszerzésről döntenek.  

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő képviselők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 2 nem 

A név szerinti szavazás ismertetése, eredménye:  

Bálint Istvánné: igen 

Dr. Bourgla Ossamah: nem 

Igari Léna: nem 

Ivanics Imréné: igen 

Iványi Ferenc Tivadarné: igen 

Németh Tibor: igen 

Pálffy Károly: igen 

Sulyokné Guba Judit: igen 

Szabó Attila: igen 

 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

296/2015. (X. 02.) képviselő-testületi határozat 

 

A Bicske, Nagy Károly u. 5. szám alatti tanuszoda épület vonatkozásában hőszivattyús 

és napelemes rendszer megvalósítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 260/2015. (IX.04.) számú 

határozatában a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény 40.§ (3)-(4) bekezdései, 

Harmadik Része, valamint a 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján a „Bicskei tanuszoda 

korszerűsítése, technológiai hő- és villamosenergia-igényének kielégítése megújuló 

energiaforrások alkalmazásával” tárgyában feltételes, hirdetmény nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indított. 

I. A képviselő-testület a Közbeszerzési Bírálóbizottság véleménye alapján megállapítja, hogy 

a közbeszerzési eljárás érvényesen és eredményesen zárult. 
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II. A képviselő-testület nyertes ajánlatevőként a FEJÉR-B.Á.L. Zrt. (cégjegyzékszám: 07-10-

001445;) (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 217.) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata 

megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta. A nyertes ajánlattevő által adott ajánlat nettó 

összege: 137.488.000,- Forint. 

III. Az eljárásról készült összegzést a határozat melléklete tartalmazza. 

IV. A képviselő-testület a KEOP-4.10.0/U/15-2015-0008 pályázat nyertessége esetén a 

beruházás megvalósításához szükséges 37.856.773 Ft önerő összegét 2015. évi 

költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja. 

V. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. október 13. 

 
 

Pálffy Károly polgármester: FEJÉR-B.Á.L. Zrt-t hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek és az 

önkormányzat vállalja a 37.856.773,- Ft önerőt. Megköszöni a részvételt, további szép napot 

kívánva nyílt ülést bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 

            polgármester                    jegyző 


