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

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

Az ülés időpontja:

2020. február 13. (csütörtök) 9.30 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Bálint Istvánné
Bárányos József
Börcs Antal
Csonka István
Csörgöl Ákos
Dr. Lovasné Báder Katalin
Horváth János Koppány
Molnár Dániel
Németh Tibor
Sulyokné Guba Judit

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Balázs Péter
Dr. Bourgla Ossamah

képviselő Távol (igazoltan)
képviselő Távol (igazoltan)

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor
Molnár Enikő
Dankó Anikó
Tuba Gabriella
Dr. Tasnádi Márta
Kósa László
Tóth György
Nagyné Szita Erzsébet
Patkóné Bátori Erzsébet
Szoboszlai Enikő
Nagy Attila
Szabó Ágnes
Szabó Attila

jegyző
Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
ügyintéző
ügyintéző
könyvvizsgáló
Bicske Városi TV
Bicske Városi TV
BEMKK igazgatója
Bicske Városi Óvoda igazgatója
Bicske Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdasági
igazgatója
Bicskei Gazdasági Szervezet vezetője
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat
Központ vezetője
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető vezetője

Bálint Istvánné köszönti a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés szabályosan került összehívásra. Elmondja, hogy
két képviselő jelezte, hogy nem tud résztvenni az ülésen. Dr. Bourgla Ossamah munkahelyi
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elfoglaltsága miatt, Balázs Péter betegsége okán nincs jelen. A testület 10 fővel határozatképes.
Az ülést megnyitja. Jelzi, hogy a kiküldött napirendek mellé 9. pontként javasolja felvenni a
38. számú előterjesztést, a bicskei Sport- és Rendezvénycsarnok megvalósításáról. Kéri, aki a
napirendet a módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2020. (II.13) HATÁROZATA

a 2020. február 13. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 13. napi rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
2. A Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2020 - 2023.
közötti időszakra
Előterjesztő: polgármester
3. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről
Előterjesztő: polgármester
4. „Bicske, Áruház bontás” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: polgármester
5. „Thököly utca korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében” elnevezésű
közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: polgármester
6. „TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 azonosítószámú projektben vállalkozási szerződés
keretében Inkubátorház fejlesztése Bicskén” elnevezésű közbeszerzési eljárás
eredményéről
Előterjesztő: polgármester
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7. Bicske Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: polgármester
8. A Bicske Maraton megrendezéséről
Előterjesztő: polgármester
9. A bicskei Sport- és Rendezvénycsarnok megvalósítása
Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2020. február 13.
Felelős: polgármester

1.
Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 42. § alapján kerül előterjesztésre a 2019. évi költségvetés módosítása. Köszönti Dr.
Tasnádi Márta könyvvizsgálót. A javasolt előirányzat módosítások a képviselő-testület
döntéseinek megfelelően kerültek a rendelet-tervezetbe. Az előirányzatok főösszege
439 892 eFt-al kerülnek növelésre mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. Az előterjesztést a
testületi ülést megelőzően az összevont bizottsági ülésen mindhárom bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja. Megkérdezi a könyvvizsgálót, hogy kíván-e ezzel kapcsolatban
kiegészítést tenni.
Dr. Tasnádi Márta nemmel válaszol.
Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy
szavazzanak a rendelet elfogadásáról. Kéri, szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott rendelet:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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Az elfogadott, aláírt rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
2.
Napirendi pont
A Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2020 - 2023. közötti
időszakra
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §a arra kötelezi a helyi önkormányzatot, hogy évente, legkésőbb a költségvetési rendelet
elfogadásáig határozatban állapítsa meg a saját bevétel és fizetési kötelezettség költségvetési
évet érintő három évre várható összegét. Az előirányzatokat a határozati javaslat melléklete
tartalmazza. A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során ezeket a tervszámokat
figyelembe vették. Hangsúlyozza, hogy 2020. évben adósságot keletkeztető ügyletet nem
terveznek. Elmondja, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és változtatás nélkül
elfogadásra javasolja. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Hozzászólás, észrevétel hiányában kéri, aki a tervezetet el tudja fogadni, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2020. (II.13) HATÁROZATA

Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2020 - 2023.
közötti időszakra
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti bevételek és
fizetési kötelezettségek 2020-2023. költségvetési évekre vonatkozó előirányzatait a
határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg,
2. felkéri a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során a
mellékletben meghatározott tervszámokat vegye figyelembe.
Határidő: 2020.02.13.
Felelős:
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4

3.
Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné elmondja, hogy a következő napirend kapcsán azt gondolja, hogy egy város
életében egy nagyon fontos testületi ülés, mert az éves működésüket és az ahhoz szükséges
forrást és előterjesztést tárgyalják és ezzel kapcsolatban kell döntést hozniuk. Ismerteti, hogy
az államháztartásról szóló törvény alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15. napjáig terjeszti elő a képviselő-testületnek.
A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott
időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok
elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét. A költségvetés
összeállítása során figyelembe vették a központi költségvetés iránymutatásait is.
A rendelet-tervezet államháztartási törvény által kötelezően előírt feltételeknek teljes
mértékben megfelel. Az elmúlt évek felelős gazdálkodásának eredményeként elmondható,
hogy nincs a városnak adósságállománya. Azt gondolja, hogy ez nagyon fontos. A 2014. évben
lezajlott adósságkonszolidáció következtében a Kormánynak köszönhetően, közel 1,3 milliárd
forintot kapott az önkormányzat, hogy ez a stabilitás megszülethessen. A nyomasztó adósság
törlesztése helyett mostantól több pénz jut a beruházásokra (közel 2 milliárd Ft), és a helyi
közösségek számára fontos projektek megvalósítására. A költségvetés tervezett összege 5 897
994 573,- Ft. A tervszámok tekintetében látható, hogy a költségvetési egyensúly biztosított. Az
előterjesztés részletes, mindenre kiterjedő magyarázattal szolgál a 2020-as költségvetési
rendelet-tervezethez. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Tekintettel arra, hogy jogszabály előírja, hogy a rendelet-tervezethez csatolni kell a pénzügyi
bizottság írásbeli véleményét, felkéri Bárányos Józsefet, a Gazdálkodási Bizottság elnökét, aki
az egybevont bizottsági ülést is vezette, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a bizottság
véleményéről.
Bárányos József: megköszöni a szót. Ismerteti, hogy a testületi ülést megelőzően összevont
bizottsági ülést tartottak, amelynek az egyik legfontosabb napirendje Bicske Város 2020. évi
költségvetés-tervezetének tárgyalása volt. Azt gondolja, hogy egy nagyon gondosan
előkészített, könyvvizsgáló által véleményezett anyagot kaptak. Meggyőzte ez az anyag
mindhárom bizottságot arról, hogy 2020. évben Bicske város működése, Bicske város
üzemeltetése, Bicske város fejlesztése jó kezekben van, és az ehhez szükséges források
rendelkezésre állnak. A fő szám Bicske város költségvetésében mind a kiadási, mind a bevételi
oldalon 5,8 milliárd forint, amely 38 %-os arányban beruházást és támogatást tartalmaz. Ezek
mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Bicske városában megkezdett fejlesztések tovább
haladjanak, újak kezdődjenek és hozzájárulnak ahhoz, hogy bicskei polgártársaink egyre
jobban, egyre komfortosabban, sok esetben egyre nagyobb biztonságban érezhessék magukat.
Elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
egyértelműen nevesíti az éves költségvetési javaslat véleményezését a Gazdálkodási Bizottság
számára.
Felolvassa a Gazdálkodási bizottság írásos véleményét, amely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.

5

Bálint Istvánné megköszöni a vélemény ismertetését. Ismerteti, hogy a testületi ülést
megelőzően megtartott összevont bizottsági ülésen merültek még fel olyan felvetések,
amelyeket a képviselő-testületnek a későbbiekben meg kell fontolnia. Elmondja, hogy az
egészségügyi ellátás kapcsán korábban érkeztek ugyan javaslatok - konkrét számokkal való
alátámasztás nélkül- de felelősen gondolkodó szerv, gazdasági iroda, a jegyző és a képviselőtestület nem tud olyan költségvetést elfogadni, amely nem tudja a stabilitását biztosítani. Ezért
arra tett javaslatot a képviselő-társak felé, hogy a későbbiekben egy szakmai és gazdasági
alátámasztás után újra tárgyalják ezt a felvetést és évközben a költségvetés módosítása
lehetőséget tud biztosítani ezekre a lehetőségekre. Elmondja, hogy számukra fontos a bicskei
polgárok egészsége, mind annak megóvása, mind pedig a gyógyítás. Ezért nem fogják ezt
elfelejteni, foglalkozni fognak vele.
Ezt követően megadja a szót a képviselőknek.
Megadja a szót Molnár Dániel képviselőnek.
Molnár Dániel elmondja, hogy a támogatásoknál látszik, hogy a legnagyobb támogatást a
BTC-nek kívánja adni az önkormányzat, 25 millió forintot. Hozzáteszi, hogy amikor a BTC
kérelmezte ezt a támogatást, akkor nem került a kérelem mellé egy rendes kimutatás arra, hogy
ezt a 25 millió forintot mire szeretnék fordítani, csak annyi, hogy működési támogatásra kérnek
25 millió forintot. Azt gondolja, hogy ez nem így működik. Ha valaki támogatást kér az
önkormányzattól, akkor pontosan mondja meg, hogy miért van szüksége erre az összegre és
mire kívánja fordítani ezt az összeget. Továbbá, ha a BTC Egyesület beszámolóit megnézik,
akkor azt látják, hogy minden évet több tízmillió forintos pluszban zárnak. Nem látja az indokot
arra, hogy miért kellene a 25 millió forint támogatás. Amellett persze egyetért azzal, hogy
támogassák a bicskei sportot, támogassák a BTC Egyesületet is. Egyebek mellett ez például
egy olyan pont számára, ami miatt nem tudja támogatni a költségvetést.
Bálint Istvánné megkérdezi, hogy van-e még egyéb felvetés, hozzászólás. Amennyiben nincs,
akkor szeretne a képviselő úr felvetésére reagálni. Elmondja, hogy képviselő úr nyilván
birtokában van annak az információnak, hogy a BTC-ben az önkormányzat tulajdonos. Úgy
gondolják, hogy egy tulajdonosi támogatás ez a 25 millió forint. Korábban 15 millió forint volt
és mivel a sportteljesítménye a futball tekintetében az NBIII-ba való feljutás okán alakult ki,
szükségük van nagyobb forrásra. Úgy gondolja, hogy az is vitathatatlan, hogy egy nagyon
komoly fejlesztésen ment keresztül ez az objektum. Nyilván ez a város tulajdonát is és a város
javát is szolgálja. Nem lát arra egyéb olyan okot, ami miatt nem tudnák ezt a 25 millió forintos
támogatást odaadni. Jelzi, hogy a napirendek között van egy további pont is, ami szintén az
egyesülettel foglalkozik, ami szintén egy fejlesztés lesz.
Molnár Dániel hozzáteszi, hogy az NBIII-ba való feljutás egy hatalmas eredmény volt. Ha jól
tudja, akkor az ifi osztályok is feljutottak. Valóban egy nagyon sikeres éve volt a BTC-nek,
azonban a bicskei focisták száma igen alacsony a nagycsapatban. Azt gondolja, hogy az
önkormányzatnak elsősorban arra kell fordítania a pénzt, hogy a bicskei lakosoknak vagy adott
esetben a bicskei sportolóknak tudják ezt odaadni. Az NBIII-ba való feljutással a BTC-nek egy
olyan lehetősége is van, hogy megnőtt a reklámértéke. Azt gondolja, hogy azért van egy ilyen
elnöke az egyesületnek, hogy az ő kapcsolatrendszerén keresztül szponzorációból oldja meg
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legfőképp a működését az egyesületnek. A beruházásoknál pedig rendelkezésre áll a TAO,
amivel rendszeresen élnek is. Így továbbra sem látja azt, hogy mi indokolja a 15 millió forintról
25 millió forintra emelkedést, de köszöni szépen a választ.
Bálint Istvánné erre válaszolva elmondja, hogy pontosan az elmúlt időszakban a sportklubnak
a lehetőségei voltak olyanok, hogy nem tudta kinevelni magából az utánpótlást. Most végre van
egy olyan objektumuk, amilyen és vannak kiváló szakemberek, akik az utánpótlás tekintetében
komoly eredményeket hoznak a futballisták vetületében is. Kvázi ehhez is hozzájárul az
önkormányzat és mindemelett vannak egyéb szakosztályok is, akik szintén támogatást élveznek
ebből. Példaként említi, hogy a kézilabda szakosztály felnőtt csapatának a tavalyi évben
lehetősége volt Olaszországban egy nemzetközi tornán megmérettetnie magát. Elmondja, hogy
ezekhez is mind próbál hozzátenni a BTC és segíteni azt, hogy öregbítsék a település hírnevét
és az utánpótlásnak is értéket és példát teremtsenek.
Megadja a szót Sulyokné Guba Judit képviselő asszonynak.
Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy működési támogatásról dönt a testület, nem
céltámogatásról, amellyel az év végén el kell számolniuk, hogy mire költötték az összeget.
Molnár Dániel ismerteti, hogy az elmúlt évek beszámolóit megnézve több tízmilliós plusszal
zárt az egyesület. Ezek alapján továbbra sem érti, hogy a működési támogatásra miért van
szükség, ha minden évben pluszban, ráadásul jelentős pluszban sikerül zárniuk.
Bálint Istvánné válaszul elmondja, hogy nem minden valósítható meg TAO-támogatásból.
Elmondja, hogy elnök úr olyan vezetője klubnak, aki nagyon komoly lobbytevékenységet
folytat azért, hogy ennek az egyesületnek minél több forrása legyen. Azt gondolja, hogy stabil
gazdálkodásra törekszik ő is. Azt gondolja, hogy a város, mint tulajdonos hozzá kell tegye ezt
a forrást.
Megadja a szót Dr. Tasnádi Márta könyvvizsgálónak.
Dr. Tasnádi Márta elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetését
a Tisztelt Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. Úgy gondolja, hogy megalapozottan az
ismert bevételek és ismert kiadások alapján került összeállításra. Véleménye szerint megfelelő
mennyiségű tartalék van benne az év közben bekövetkező váratlan kiadásokra is. Megismétli,
amit a Gazdálkodási Bizottság elnöke és Polgármester asszony is mondott, ismerve Bicske
Város Önkormányzatának korábbi költségvetéseit, az nagy fegyver, hogy nincs adóssága a
városnak, és az, hogy az adósságkonszolidáció óta sem keletkezett új adósság. Ez egy
kiegyensúlyozott és átgondolt gazdálkodásra utal. A felhalmozási költségvetést emeli ki, ahol
a bevételeket jóval meghaladják a kiadások, ami azt jelenti, hogy a város vagyona növekszik.
Ez megint egy olyan pozitívum, ami lényeges különbség az ezt megelőző időszakok
költségvetéseihez képest.
Bálint Istvánné további kérdés, észrevétel hiányában kéri, hogy aki a 2020. évi költségvetést
támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott rendelet:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Az elfogadott, aláírt rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
4.
Napirendi pont
„Bicske, Áruház bontás” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti, hogy Az önkormányzat korábban döntött arról, hogy a volt Áruház
területén közparkot létesít. Az ingatlan megszerzése adás-vétellel csak részben sikerült, a többi
részre kisajátítási eljárással került az önkormányzat tulajdonába. Ezzel párhuzamosan az épület
bontására vonatkozó tervek elkészültek, így a tulajdonjog megszerzése után a bontás
megvalósítására kerülhet sor. Az Áruház bontására vonatkozó ajánlati felhívás megküldésre
került az ajánlattevők részére. Az ajánlattételi határidő lejártáig 2 ajánlat került benyújtásra.
A bírálóbizottság javasolja az eljárást eredményesnek nyilvánítani. A bírálóbizottság nyertes
ajánlattevőként a Plant-Orient 2002 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevőt
javasolja kihirdetni és javasolja a vállalkozási szerződést vele megkötni.
Az előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a
szót Molnár Dániel képviselőnek.
Molnár Dániel elmondja, hogy a döntés az Áruház bontásáról, már korábban megszületett.
Szeretné kifejezni sajnálatát, hogy ez a döntés megszületett. Elmondja, hogy nem találkozott
egy bicskei polgárral sem, aki ezt támogatta volna. Bízik benne, hogy azért léteznek ilyen
bicskei polgárok. A határozati javaslattal kapcsolatban nagyon érdekes az, hogy két cégnek volt
érvényes ajánlata, a Plant-Orient Kft-nek, akit nyertesnek is javasol a határozat, illetve a
FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt-nek. Ez a két cég egymással szomszédos Felcsúton.
Ismerteti, hogy próbált utána járni az építőiparban dolgozóknál akik ezt az 55 millió forintos
árajánlatot sokallták. Elmondja, hogy tippe szerint meg is van az oka, hogy miért ennyi ez az
összeg. Megkérdezi, hogy a bontási törmelék újra hasznosításra kerül-e vagy veszélyes
hulladékként kell elszállítani? Erről van-e valamilyen rendelkezés a szerződésben, mert nem
talált. Hozzáteszi, hogy ez azért érdekes, mert a veszélyes hulladék szállításának és lerakásának
is hatalmas költsége van. Ha ezt kifizettetik az önkormányzattal, de valójában ők nem
elszállíttatják és lerakják, akkor gyakorlatilag itt meg lehet találni azt a rést, hogy miért kerül
az ennyibe, amennyi szerepel itt a határozatban.
Továbbá még egy dologra szeretne rákérdezni, hogy jól látta-e a szerződésben, hogy 6 hónapos
határidővel vállalják a munka elvégzését.
Bálint Istvánné válaszul elmondja, hogy létezik olyan bicskei, aki ezt komolyan gondolja.
Továbbá elmondja, hogy korábban volt egy pályázati felhívás. Korábban a testületi ülésen is és
Pálffy Károly polgármestersége alatt is felhívták mindenki figyelmét, hogy ha és amennyiben
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van olyan vállalkozó az ismeretségi körében, várják az ajánlattételét. Az, hogy a két vállalkozás
egymás szomszédságában van, szerinte irreleváns. Elmondja, hogy itt ül a pályázatért,
beruházásért felelős kollégájuk, ezért felkéri dr. Hatos Ágnest adjon tájékoztatást a felmerült
kérdések kapcsán.
dr. Hatos Ágnes ismerteti, hogy az Áruház bontásának a tervezésekor a tervező egy
költségvetési becslést tett, amelyet felülvizsgáltak. A közbeszerzés kiírásánál egy becsült érték
került megadásra, amely egy tényleges költségvetésen alapul, amelyet a vállalkozók nem láttak,
mivel ők árazatlan költségvetést kaptak. Egyértelműen benne van a hulladék elszállításának
költsége, a szerződés azért nem tér ki rá, mert az ajánlattételi felhívás ezt tartalmazta. Az, hogy
a két cég közel van egymáshoz, azt a közbeszerzési tanácsadónak a feladata vizsgálni. Olyan
céget nem is tudnak behívni, aki összeférhetetlen egymással. Megkérdezi, hogy van-e más
kérdés esetleg még.
Molnár Dániel hozzáteszi, hogy a 6 hónapra szeretne rákérdezni.
dr. Hatos Ágnes válaszul elmondja, hogy ez a határidő a bontásra vonatkozó határidő, ami
előteljesítést megenged. Tájékoztatást ad arról, hogy organizációlag nehéz területen van,
példaként említi, hogy a forgalmat el kell terelni, a hulladékot valahová le kell rakni. A
vállalkozó a kötelezettségnek csak úgy tud eleget tenni, ha megfelelő időt biztosítanak arra,
hogy akár az engedélyeket, akár a területeket meg tudja szerezni.
Bálint Istvánné összegzésként elmondja, hogy nem a bontás, hanem az egész folyamatnak a
lefolytatása tart 6 hónapig. Megadja a szót Bárányos József képviselőnek.
Bárányos József elmondja, hogy semmilyen érzelmi kötődést nem érez az Áruház épülete
iránt. Ismerteti a környező épületeket. Elmondja, hogy nem tudja másnak tekinteni a kérdést,
mint egyfajta hangulatkeltésnek. Úgy gondolja, hogy egy abszolút idegen, olyan korszaknak a
maradványa, amin itt az ideje, hogy túllépjenek, különös tekintettel arra, hogy milyen
csodálatos épületek veszik körül. Meggyőződése, és egyben kéri Molnár Dániel képviselő úr
segítségét, hogy ha a bontás megtörténik, akkor olyan méltóan állítsák helyre a területet, amiben
pártállástól, kortól, származástól, mármint bicskei vagy nem bicskei származástól, minden
polgártársuk örülni fog.
Bálint Istvánné megadja a szót válaszra Molnár Dániel képviselőnek.
Molnár Dániel válaszul elmondja, hogy véletlenül sem azt akarta kifejezni, hogy mennyire
gyönyörű az az épület, és véleménye szerint nincs helye már a város központjában. Azt
gondolja, hogy egy átalakításos felújítás vagy helyére egy új épület lett volna egy olyan projekt,
amit szívesen tudna támogatni. Úgy gondolja, hogy két szoborpark közé rakjanak egy
harmadikat az nem a legmegfelelőbb kihasználása a területnek. Ez az, amiért nem tudja
támogatni ezt a projektet.
Bálint Istvánné hozzáteszi, hogy egyelőre közparkról beszélnek. Úgy gondolja, hogy a
felújítás lehetősége is akár megállhatta volna a helyét megfelelő karbantartással és a homlokzat
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átalakításával illeszkedhetett volna a városképbe. De most már az épülete állaga olyanná vált,
ami ezt nem tudja biztosítani.
További hozzászólás hiányában kéri, hogy szavazzanak. Ismerteti, mivel közbeszerzési
eljárásról van szó, így a törvény értelmében névszerinti szavazásra van szükség. Ezért felkéri a
jegyzőt a nevek előolvasásához és a szavazatok rögzítésére. Továbbá tájékoztatja a
képviselőket, hogy a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó összeférhetetlenségi tájékoztatást
és nyilatkozatot kaptak kézhez, amelynek aláírására kéri fel őket.
Fritz Gábor jegyző felolvassa a neveket és a szavazás eredményét rögzíti.
Bálint Istvánné megállapítja a szavazás eredményét.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás név szerinti szavazás mellett a következő
határozatot hozta:
Dr. Lovasné Báder
Katalin
Horváth János
Koppány

Bálint Istvánné

igen

Bárányos József

igen

Börcs Antal

igen

Molnár Dániel

nem

Csonka István

igen

Németh Tibor

igen

Csörgöl Ákos

igen

Sulyokné Guba
Judit

igen

igen
igen

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2020. (II.13) HATÁROZATA
„Áruház bontása” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az „Áruház bontás” tárgyában megindított és lefolytatott közbeszerzési eljárást
érvényesnek nyilvánítja,
2. az eljárásban nyertes ajánlattevőnek a Plant-Orient 2002 Építőipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (8086 Felcsút, Fő út 219) jelöli meg
54 868 586,- Ft+ÁFA ajánlati árral
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3. felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel - a határozat elválaszthatatlan
részét képező 2. melléklet szerinti tartalommal – a szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. február 28.
Felelős: polgármester
A névszerinti szavazás rögzítésére szolgáló nyomtatvány és a határozat melléklete a
jegyzőkönyv mellékletét képezik.
5.
Napirendi pont
„Thököly utca korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében” elnevezésű közbeszerzési
eljárás eredményéről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti, hogy az önkormányzat a Thököly utca út- és járda, valamint
csapadékvíz elvezető rendszerének felújítására 28.609.241,- Ft összegű vissza nem térítendő
támogatást nyert. Ennek az volt a feltétele, hogy az önkormányzatnak is kell hozzá forrást
tennie. Az eredeti elképzelések és a rendelkezésre álló tervdokumentáció szerint a Thököly
utcában a meglévő útszakasz egy kopó réteg javításával került volna kivitelezésre, és a járda és
a csapadékvízelvezető árokrendszer felújítása történt volna meg. A műszaki előkészítés során
felmerült, hogy ha a meglévő útszakaszra egy aszfaltréteget húznak, akkor az az utcában lévő
ingatlanoknak az állapotát veszélyeztetné. Ezért egy új műszaki vizsgálat után új
tervdokumentációt kellett készíteni. Jogerős építési engedély birtokában közbeszerzési eljárás
indult 2019. novemberében. Az ajánlattételi határidő lejártáig 3 ajánlat került benyújtásra. A
bírálóbizottság 2020. január 23-án úgy döntött, hogy az eljárás nyertese az ÚTÉPPARK Útépítő
és Mélyépítő Kft.
Az előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta. Megnyitom a napirend felett a vitát.
Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak. Az előzőhöz hasonlóan
közbeszerzésről van szó, így névszerinti szavazásra kerül sor, valamint erre is vonatkozik a
nyilatkozattételi kötelezettség. Átadja a szót a jegyzőnek a nevek előolvasásához.
Fritz Gábor felolvass a jelenlévő képviselők neveit.
Bálint Istvánné megállapítja a szavazás eredményét.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás név szerinti szavazás mellett a következő
határozatot hozta:
Bálint Istvánné

igen

Bárányos József

igen

Dr. Lovasné Báder
Katalin
Horváth János
Koppány

igen
igen
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Börcs Antal

igen

Molnár Dániel

tartózkodás

Csonka István

igen

Németh Tibor

igen

Csörgöl Ákos

igen

Sulyokné Guba
Judit

igen

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2020. (II.13) HATÁROZATA
A „Thököly utca korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében” tárgyban indított
közbeszerzési eljárás eredményéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Thököly utca korszerűsítése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyban indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbiak szerint
dönt:
1. a közbeszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja,
2. a VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) és a
"BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8630 Balatonboglár, Klapka
Utca 33.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja,
3. az eljárás nyertesének az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.-t (8000
Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) jelöli meg 44.264.844,- Ft,-+ÁFA ajánlati árral,
4. felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel – a melléklet szerinti tartalommal
– a szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. február 28.
Felelős: polgármester
A névszerinti szavazás rögzítésére szolgáló nyomtatvány és a határozat melléklete a
jegyzőkönyv mellékletét képezik.
6.
Napirendi pont
„TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 azonosítószámú projektben vállalkozási szerződés
keretében Inkubátorház fejlesztése Bicskén” elnevezésű közbeszerzési eljárás
eredményéről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné Képviselő-testületünk feltételes közbeszerzési eljárás keretében ajánlati
felhívást tett közzé Inkubátorház fejlesztésének tárgyában. A pályázaton nettó 98.375.576,- Ftot nyert önkormányzatunk, ebből kivitelezésre fordítható nettó 75.797.000,- Ft. Közbeszerzési
eljárás megindításakor tervezett önerő 32.284.000,- Ft volt, azonban a kivitelezői árajánlat jóval
meghaladta a közbeszerzés becsült értékét az építőiparban tapasztalható általános drágulás
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miatt. Ezért a szükséges önerő 89.897.757,- Ft-ra nőtt. Az elmondottak miatt és a közbeszerzési
eljárás feltételes jellege alapján javaslom a fedezet kiegészítése helyett az eljárás
eredménytelenné nyilvánítását a bírálóbizottság javaslata szerint.
Az előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Nincs kérdés, észrevétel, ezért felkéri a jegyzőt a szavazáshoz olvassa elő a képviselők nevét.
Fritz Gábor felolvassa a képviselők nevét.
Bálint Istvánné megállapítja a szavazás eredményét.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás név szerinti szavazás mellett a
következő határozatot hozta:
Dr. Lovasné Báder
Katalin
Horváth János
Koppány

Bálint Istvánné

igen

Bárányos József

igen

Börcs Antal

igen

Molnár Dániel

igen

Csonka István

igen

Németh Tibor

igen

Csörgöl Ákos

igen

Sulyokné Guba
Judit

igen

igen
igen

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2020. (II.13) HATÁROZATA
„TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 azonosítószámú projektben vállalkozási szerződés
keretében Inkubátorház fejlesztése Bicskén” elnevezésű közbeszerzési eljárás
eredményéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002
azonosítószámú pályázat – Inkubátorházak fejlesztése pályázati kiírás – Inkubátorház
fejlesztése Bicskén – kapcsán a kivitelezési munkákra vállalkozási szerződés keretében
„Inkubátorház fejlesztése Bicskén” tárgyában a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján feltételes
eljárásként indult közbeszerzési eljárásban, miután a rendelkezésre álló fedezet kiegészítésére
többletforrás nem biztosítható, a Kbt. 75. § (2) a) pontra való hivatkozással a közbeszerzési
eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
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Határidő: 2020. február 28.
Felelős: polgármester
A névszerinti szavazás rögzítésére szolgáló nyomtatvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
7.
Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény szerint az önkormányzat
legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott
évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Tájékoztatás ad arról, hogy
az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Tájékoztatást ad a napirend kapcsán, hogy olyan lehetőségek, olyan fejlesztések és beruházások
vannak most a település előtt, amelyekkel hozzátehetnek a város érdemeihez, anyagi és erkölcsi
értékeihez.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a kérdezés, hozzászólás lehetőségét a
képviselőknek.
Nincs észrevétel, ezért megkéri a képviselő-testülete tagjait, aki a határozati javaslatot
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2020. (II.13) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervéről
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata 2020. évi
összesített közbeszerzési tervét a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint
fogadja el.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
8.
Napirendi pont
A Bicske Maraton megrendezéséről
Előterjesztő: polgármester
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Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amit
érdemes támogatnia a képviselő-testületnek. Bicskére hoznának egy „Bicske Maraton”
elnevezésű programot, amely 2020. március 15-én kerülne megrendezésre. Az egyesület
kérése, hogy a rendezvény idejére a mentők jelenlétének költségét a képviselő-testület
biztosítsa, vállalja át. Úgy véli ez a kérés támogatható, hiszen egy olyan rendezvény kerül a
településen megrendezésre, amely eddig még nem volt. Tájékoztatást ad arról, hogy Bicske
Kertvárosában kerül lebonyolításra a futóverseny, ezért kéri a lakosság türelmét a
forgalomkorlátozások kapcsán.
Ismerteti, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási és a Humánerőforrások bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Hozzászólás, észrevétel hiányában kéri, aki egyetért, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2020. (II.13) HATÁROZATA
A „Bicske Maraton” megrendezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Rendhagyó Kulturális Egyesület (Székhely: 2456, Besnyő, Viola utca 1.) kérelmének
helyt ad és hozzájárulását adja a 2020. március 15. napján megtartandó, Rendhagyó
Kulturális Egyesület által szervezett „Bicske Maraton” rendezvény megszervezéséhez,
2. az 1. pont szerinti rendezvény idejére mentőt biztosít, bruttó 120.000,- Ft költség
viselésével az önkormányzat saját költségvetésének terhére,
3. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti rendezvény megszervezése és
megtartása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás
megtételére.
Határidő: 2020. március 15.
Felelős: polgármester

9.
Napirendi pont
A bicskei Sport- és Rendezvénycsarnok megvalósítása
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti, hogy az elmúlt években a Bicskei Torna Club Egyesület az
Önkormányzattal szoros együttműködésben dolgozott azon, hogy az államtól az önkormányzat
tulajdonába került bicskei 0171/3 hrsz-ú – a természetben a Mányi út –horgásztó környezetében
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lévő – ingatlanon megvalósulhasson a városi Sport- és Rendezvénycsarnok. A BTC a fejlesztés
érdekében a sportcsarnok építésének előkészítéseként tanulmánytervet készíttetett, amely
alapot teremtett a további tervezésekre és a fejlesztéshez szükséges források előteremtésére.
Tekintettel arra, hogy a tervezett fejlesztés anyagi forrásait saját erőből sem az önkormányzat,
sem a BTC nem tudja biztosítani, pályázati források bevonása vált szükségessé. A hatályos
szabályozás szerint a Torna Club jogosult TAO támogatások igénybevételére, amely
támogatásra be is nyújtotta az igényét a Magyar Kézilabda Szövetséghez. A fejlesztés
érdekében az önkormányzat és a BTC a 0171/3 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában – a 82/2019.
(IV. 17.) számú képviselő-testületi határozat alapján – használati megállapodást kötött. A
megállapodás biztosítja annak lehetőségét, hogy az építtető az önkormányzat tulajdonában lévő
földrészleten létrehozza a sportcsarnokot. A hatályos TAO szabályozás szerint, mint minden
állami forrástámogatás esetén a támogatásból létrehozott beruházást 15 évig fenn kell tartani,
üzemeltetni a támogatás céljának megfelelően. Ennek megfelelően a pályázat sikeréhez az
önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy ezt a feladatot vállalja. Dönteni kell arról, hogy
az építményt tulajdonba kívánja venni, az üzemeltetésről és a fenntartásról, a Magyar Állam
javára jelzálog-bejegyzésről, a beruházásnak helyt adó ingatlan vagyonelem átsorolásáról.
Megadja a szót a képviselő-testület tagjainak a kérdezésre. Elmondja, hogy egyik bizottság sem
tárgyalta az előterjesztést. Úgy gondolja, hogy évek óta, évtizedek óta a bicskeiek örülnének
annak, ha egy ilyen objektum megvalósításra, megépítésre kerülne a városban. Úgy véli, hogy
egy nagyszerű lehetőség arra, hogy az önkormányzat a saját részéről hozzátegye a részét ennek
a megvalósításához. Nincs a képviselő-testület részéről hozzászólás, ezért szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot. Kéri, aki egyetért, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2020. (II.13) HATÁROZATA
A bicskei Sport- és Rendezvénycsarnok megvalósítása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicskei Torna Club Egyesület beruházásában elkészült Sport- és
Rendezvénycsarnokot az üzembe helyezést követő 30 napon belül – értékegyeztetés
mellett – tulajdonba veszi,
2. a tulajdonba vételt követően – a kötelező fenntartási időre, 15 év – vállalja a létesítmény
fenntartását, üzemeltetését, annak költségét az éves költségvetésében tervezi,
3. a létesítmény tulajdonba vétellel egyidejűleg hozzájárul, hogy a beruházáshoz igénybe
vett TAO támogatás mértékéig, 15 év időtartamra a Magyar Állam javára jelzálogjogot
jegyezzenek be az ingatlanra,
4. felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat ingatlanvagyon-kataszterében a bicskei
0171/3 hrsz-ú ingatlant sorolja át a korlátozottan forgalomképes vagyonelemek közé,
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5. felhatalmazza a polgármestert valamennyi kötelezettségvállalás és jognyilatkozat
megtételére.
Határidő: 2020. február 20.
Felelős: polgármester
Bálint Istvánné elmondja, hogy a napirendi pontok végére értek. Rendkívüli testületi ülés
végén bejelentésekre nincs lehetőség.
A képviselő-testület tagjait és a bicskei lakosokat a 2020. február 22. napján 19.00 órakor
megrendezésre kerülő jótékonysági bálra invitálja, amelynek helyszíne a Báder Fogadó.
Ismerteti, hogy az évértékelő alkalmával már egy újabb összefogásra kérte a bicskeiket, amely
nem más, mint a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság javára új tűzoltóautó vásárlásának
elősegítése. Úgy gondolja, hogy ez egy nagyszerű kezdeményezés, hiszen egy olyan csapat
dolgozik a városért, az itt lakók biztonságáért minden egyes nap, ami információi szerint most
már országos szinten is kimagasló. Ismerteti, hogy 20 millió forinttal a tavalyi költségvetésben
hozzájárultak az autó megvásárlásához. Nagy öröm számára, hogy az autó költségének fele
megvan. Elmondja, hogy a vonulásra teljesen felszerelt autó költsége közel 200 ezer forint.
Tájékoztatást ad arról, hogy az Tűzoltóság elnökével közösen keresik a támogatókat. Elmondja,
hogy polgármesteri keretből 1 millió forintot biztosít a báli alapnak és a szervezés költségeit,
plakátok, szórólapok stb. elkészítését is polgármesteri keretből biztosították. A bál bevételére
vonatkozóan ismerteti, hogy a Báder Fogadó felajánlása a vacsora, a bevételből kizárólag a
zenekart kell kifizetni, akik szintén csak az útiköltségért vállalták a fellépést. A zenekar a Retro
Band, akik korábbi rendezvényen is jó hangulatot biztosítottak. Akik úgy gondolják, hogy
egyéb módon szeretnék támogatni ezt a kezdeményezést, akkor a művelődési házban lehetőség
van támogatói jegyek vásárlására.
Ezt követően megköszöni az ülésen részt vevők munkáját és a testületi ülést 10.30 órakor
bezárja.

K.m.f.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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