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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 14. 8
00

 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferencné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Pálffy Károly polgármester 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Heltai Zsolt képviselő  

Igari Léna képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Dr. Bacsárdi József aljegyző 

Fritz Gábor Hatósági Iroda vezető 

Hegedüs Viktória ügyintéző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető 

Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Kósa László Bicske Városi TV  

 

 

Bálint Istvánné alpolgármester polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi 

ülésen megjelenteket, a televízió nézőit. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 fővel 

határozatképes. Pálffy Károly polgármester igazoltan távol tartózkodik. A kiküldött napirendi 

javaslathoz képest kéri, hogy csak a Bicske Város közigazgatási területén térfigyelő 

kamerarendszer kiépítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról döntött a 

képviselő-testület a rendkívüli ülés keretében. Kéri a képviselő-testület tagjait, aki az 

elhangzott napirendi pontot elfogadja, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 

az alábbi napirendet:  

 

Az elfogadott és tárgyalt napirend:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

297/2015. (IX. 02.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 

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

napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  

 

1)  Térfigyelő kamerarendszer kiépítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 

elbírálásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

1. Napirend 

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné alpolgármester felkéri dr. Révész Zoltán jegyzőt az előterjesztés 

ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a képviselő-testület közbeszerzési eljárást indított a térfigyelő 

kamerarendszer kiépítésére. A közbeszerzési eljárás a bíráló bizottság javaslata alapján 

érvényesen és eredményesen záródott. Egy ajánlatevő nyújtott be ajánlatot, az ATROX-

MÉRNÖKI Kft. Az ATROX-MÉRNÖKI Kft. ajánlata nettó 15.732.500 Ft. A 

Belügyminisztérium által kiírt pályázaton az önkormányzat 11.272.900 Ft támogatást kapott. 

Ahhoz, hogy a szerződés megköthető legyen 8.707.375 Ft-ot kell biztosítani. Ez a pénzeszköz 

a fejlesztési és pályázati tartalékkeretben rendelkezésre áll. Amennyiben a képviselő-testület 

meghozza az előterjesztésben szereplő határozatott, akkor a szerződés megköthető. A 

kiépítésre év végéig van lehetőség. A kivitelezés egy pár hetes munka lenne. Mivel 

közbeszerzési eljárásról van szó, név szerint kell döntenie a képviselő-testületnek.  

 

Bálint Istvánné alpolgármester kéri a kérdéseket, észrevételeket. Hozzászólás hiányában 

felkéri dr. Révész Zoltán jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.  

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő képviselők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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Dr. Révész Zoltán jegyző ABC- sorrendben felolvassa a képviselők nevét és kéri 

szavazatukat:  

 

Bálint Istvánné  igen 

Bárányos József  igen 

Ivanics Imréné  igen  

Iványi Ferenc Tivadarné igen 

Máté János Szilárd  igen 

Németh Tibor   igen 

Sulyokné Guba Judit  igen 

Szabó Attila   igen 

 

Bálint Istvánné alpolgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.  

 

A Képviselő-testület név szerinti szavazással 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta:  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

298/2015. (IX. 02.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A „Bicske Város területén térfigyelő kamerarendszer bővítése” tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás elbírálásáról 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 247/2015. (VII.31.) számú 

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

Harmadik Része, valamint a 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján a „Bicske Város területén 

térfigyelő kamerarendszer bővítése” 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. 

 

II. A képviselő-testület nyertes ajánlatevőként az ATROX-MÉRNÖK Kft. (székhely: 2060 

Bicske Barsi J. utca 30.; Cégjegyzékszám: 07-09-106118; Adószám: 13632960-2-07.) 

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: 15.732.500,- Forint. 

 

III. Az eljárásról készült összegzést a határozat melléklete tartalmazza. 

 

IV. A képviselő-testület a vállalkozói díj fedezeteként 11.272.900 Ft-ot a 

Belügyminisztérium és Bicske Város Önkormányzata között a közbiztonság növelését 

szolgáló önkormányzati fejlesztés megnevezésű 2014. december 17. napján aláírt 200638 
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számú támogatási szerződés alapján, míg a fennmaradó 8.707.375 Ft-ot a fejlesztési és 

pályázati tartalékkerete terhére biztosít. 

 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. október 15. 
 

 

Bálint Istvánné alpolgármester megköszöni mindenki munkáját és a rendkívüli nyílt ülést 

bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

           Bálint Istvánné       Dr. Révész Zoltán 

            alpolgármester                   jegyző 


