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. március 30. (hétfő) 8.30 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Bálint Istvánné
Balázs Péter
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
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Dr. Bourgla Ossamah

képviselő

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor
Vandlikné Lengyel Edit
Dankó Anikó

jegyző
aljegyző
ügyintéző

Bálint Istvánné köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket. Megnyitja a szabályszerűen
összehívott ülést. Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy jelenlegi járványügyi helyzetre
tekintettel, ahogyan azt a meghívó kiküldésekor is kérte, minél rövidebb időre korlátozzák a
testületi ülés idejét. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Dr.
Bourgla Ossamah rendelése miatt nem tud részt venni az ülésen, ezúton is köszöni neki, hogy
állja a sarat a „frontvonalban”.
A meghívóban szereplő napirendi javaslat elfogadását kéri. Kéri, aki az általa elmondottakkal
egyetért és a kiküldött napirendet elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2020. (III.30.) HATÁROZATA

a 2020. március 30. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 30. napi rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. A TOP-1.1.1.-15-FEI-2016-00009 azonosítószámú „Bicske keleti ipari terület
fejlesztése” projekt keretében egy egységes szerkezetű iparterület kialakításáról
Előterjesztő: polgármester
2. Az „Épületenergetikai korszerűsítés a bicskei tűzoltóság épületein” pályázatról
Előterjesztő: polgármester
3. A BEMKK Petőfi Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztéséről
Előterjesztő: polgármester
4. A Székesfehérvári Tankerület EFOP-4.1.3-17-2017-00265 azonosítójú projekt
(Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése)
tulajdonosi hozzájárulásáról
Előterjesztő: polgármester
5. A TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú projekt „Bicske Szíve Park I.
ütem” elnevezésű kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás
eredményéről
Előterjesztő: polgármester
6. „Bicske Városi Piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a TOP1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú projektben” elnevezésű közbeszerzési
eljárás eredményéről
Előterjesztő: polgármester

7. az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzéséről
Előterjesztő: polgármester
8. Az önkormányzat intézményeinek, valamint a közvilágítás villamos áram
beszerzéséről
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Előterjesztő: polgármester
9. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2020. (II.26.) határozatának
módosításáról
Előterjesztő: polgármester
10. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2019. évre készített éves
költségelszámolásról
Előterjesztő: polgármester
Határidő: 2020. március 30.
Felelős: polgármester

1. Napirendi pont
A TOP-1.1.1.-15-FEI-2016-00009 azonosítószámú „Bicske keleti ipari terület fejlesztése”
projekt keretében egy egységes szerkezetű iparterület kialakításáról
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. A képviselők részéről nincs hozzászólás, ezrét kéri,
hogy aki a határozati javaslattal egyetért, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2020. (III.30.) HATÁROZATA

A TOP-1.1.1.-15-FEI-2016-00009 azonosítószámú „Bicske keleti ipari terület fejlesztése”
projekt keretében egy egységes szerkezetű iparterület kialakításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület):
1) a Bicske, 0125/6, 0126, 0121/2, 0122/2, 0121/5 és 0121/6 hrsz-ú ingatlanok területét
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja,
2) a településrendezési eszközök módosítását a kiemelt fejlesztési területre tekintettel
megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja,
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3) a tervezési feladatokkal a Fehér Vártervező Kft-t (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.)
bízza meg,
4) a településrendezési eszközök módosítása a környezetre várhatóan káros hatást nem
gyakorol, ezért az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti felhatalmazás alapján a Képviselő-testület
előzetesen megállapítja, hogy külön környezeti értékelés készítését és környezeti
vizsgálati eljárás lefolytatását előzetesen nem tartja szükségesnek,
5) felhatalmazza a polgármestert a 4. pont szerinti tervezési feladathoz szükséges
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. április 3.
polgármester

2. Napirendi pont
Az „Épületenergetikai korszerűsítés a bicskei tűzoltóság épületein” pályázatról
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné tájékoztatja a képviselőket, hogy 2017-ben már pályáztak, de akkor sajnos a
pályázat nem járt sikerrel. Úgy véli, hogy megfelelő szakmai csapattal fel tudott készülni arra
az önkormányzat, hogy ez a pályázat pozitív elbírálást kapjon, ehhez kéri a testület támogatását
is. Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2020. (III.30.) HATÁROZATA

Az „Épületenergetikai korszerűsítés a bicskei tűzoltóság épületein” pályázatról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a TOP-3.2.1-16 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
az „Épületenergetikai korszerűsítés a bicskei tűzoltóság épületein” pályázaton részt
kíván venni,
2. az 1. pontban megjelölt pályázat keretében a Bicske, Kossuth L. u. 1905/1 hrsz-ú
ingatlanon a Tűzoltóság épületeinek energetikai korszerűsítését kívánja megvalósítani,
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3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása és a pályázati cél
megvalósítása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozatot, kötelezettségvállalást
megtegye.
Határidő:
Felelős:

2020. április 10.
polgármester

3. Napirendi pont
A BEMKK Petőfi Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztéséről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Hozzászólás hiányában kéri, aki a határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2020. (III.30.) HATÁROZATA
A BEMKK Petőfi Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztéséről
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) hozzájárulását adja a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár (2060 Bicske,
Kossuth tér 20.; statisztikai számjel: 15797931 – 9101 – 322 – 07) részére, hogy a
tulajdonában álló bicskei 1578 hrsz-ú ingatlanon a TOP CLLD – Kulturális tér és
szolgáltatás – Többfunkciós közösségi terek fejlesztése kulturális szolgáltatások
kialakításával elnevezésű, TOP-7.1.1-16-H-106-1/m pályázat keretében a BEMKK
Petőfi Művelődési Központ belső infrastrukturális fejlesztésével a helyi és térségi
amatőr színjátszás kialakításával bővítse szolgáltatási körét,
2) nyilatkozik arról, hogy a beruházás fenntartási időszakának – a projekt pénzügyi
elszámolásától számított 5 év – végéig az ingatlan használatát biztosítja a pályázó és a
beruházás részére,
3) felhívja a figyelmet, hogy a terveket oly módon kell elkészíteni, hogy a projekt nem
befolyásolhatja negatívan a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 kódszámú Energetikai
korszerűsítések megvalósítása Bicske Város Önkormányzatának épületein c. projekthez
kapcsolódó fejlesztéseket.
4) felkéri a polgármestert - mint az egyéb munkáltató jogok gyakorlóját -, hogy adjon
utasítást a BEMKK intézményvezetőjének az 1. pont szerinti BEMKK Petőfi
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Művelődési Központ belső infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki
tartalom összeállítására,
5) a kivitelező kiválasztása érdekében a BEMKK-nak a 4. pont szerinti műszaki
tartalommal le kell folytatnia a közbeszerzési eljárást és az eljárás nyertesével meg kell
kötnie a szerződést.
6) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti BEMKK Petőfi Művelődési Központ
belső infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges valamennyi jognyilatkozat és
kötelezettségvállalás megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. április 3.
polgármester

4. Napirendi pont
A Székesfehérvári Tankerület EFOP-4.1.3-17-2017-00265 azonosítójú projekt (Bicskei
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése) tulajdonosi
hozzájárulásáról
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztéshez egy nem
megfelelő tulajdonosi nyilatkozat került csatolásra a KILIK részéről, mivel a Prohászka utcai
épületben nem történt meg a sportpadló burkolat cseréje. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az
ülést megelőzően a tankerület megküldte a módosított nyilatkozatot, amely a döntés elfogadása
esetén aláírásra kerül. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2020. (III.30.) HATÁROZATA

Tulajdonosi hozzájárulás a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
EFOP-4.1.3-17-2017-00265 azonosítójú projekt záráshoz
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) a tárgyi projekt keretében elvégzett iskolai tanulást segítő terek infrastrukturális
fejlesztését támogatja, a beruházási érték aktiválásához hozzájárul,
2) az iskola két ingatlanát – bicskei 2583/30 hrsz és 1302/2 hrsz – a projekt 5 éves, kötelező
fenntartási időszakában biztosítja a vagyonkezelő részére,
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3) felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti tulajdonosi hozzájárulás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. április 3.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Napirendi pont
A TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú projekt „Bicske Szíve Park I. ütem”
elnevezésű kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné tájékoztatja a képviselőket az előterjesztésről, és arról, hogy közbeszerzési
eljárás eredményéről név szerinti szavazással kell dönteniük. Továbbá kéri a képviselőtársait,
hogy a kiosztásra került összeférhetetlenségi nyilatkozatot aláírva legyenek kedvesek az ülés
végén leadni.
Felkéri Fritz Gábor jegyzőt, olvassa elő a szavazáshoz a neveket.
Fritz Gábor lebonyolítja a név szerinti szavazást.
Bálint Istvánné megállapítja a szavazás eredményét.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás név szerinti szavazattal a következő
határozatot hozta:
Balázs Péter

tartózkodás

Dr. Lovasné Báder
Katalin

igen

Bálint Istvánné

igen

Horváth János
Koppány

igen

Bárányos József

igen

Molnár Dániel

tartózkodás

Börcs Antal

igen

Németh Tibor

igen

Csonka István

igen

Sulyokné Guba
Judit

igen
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Csörgöl Ákos

igen

-

-

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2020. (III.30.) HATÁROZATA

A TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú projekt „Bicske Szíve Park I. ütem”
elnevezésű kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a TOP2.1.2-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázat – Zöld Város – Bicske Szíve Park I. ütem
– kapcsán a kivitelezési munkákra a „Bicske Szíve Park I. ütem” tárgyában megindított
közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:
1. A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Geotech Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
(2800 Tatabánya Réti Utca 166. fsz. 2.) ajánlattevő ajánlata érvényes.
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Plant-Orient 2002 Építőipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. (8086 Felcsút, Fő út 219) ajánlattevő ajánlata érvényes.
4. A Képviselő-testület az eljárás nyertesének a PLANT-ORIENT 2002 Kft. -t jelöli meg, az
alábbiak szerint:
Ajánlati ár:

nettó 245.890.018,- Ft + ÁFA

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való - melléklet
szerinti tartalommal – a szerződés megkötésére.

Határidő:
Felelős:

2020. április 3.
polgármester

A név szerinti szavazás rögzítésére szolgáló dokumentum, valamint a határozat mellékelte a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. Napirendi pont
„Bicske Városi Piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a TOP-1.1.3-15FE1-2016-00007 azonosítószámú projektben” elnevezésű közbeszerzési eljárás
eredményéről
Előterjesztő: polgármester
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Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Az előző napirendhez hasonlóan kéri a jegyző
segítségét a szavazás lebonyolításában. Hangsúlyozza, hogy az összeférhetetlenségi
nyilatkozatot szintén szükséges a képviselőknek aláírva leadniuk.
Fritz Gábor előolvassa a képviselők neveit.
Bálint Istvánné megállapítja a szavazás eredményét.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás név szerinti szavazattal a következő
határozatot hozta:

Balázs Péter

tartózkodás

Dr. Lovasné Báder
Katalin

igen

Bálint Istvánné

igen

Horváth János
Koppány

igen

Bárányos József

igen

Molnár Dániel

tartózkodás

Börcs Antal

igen

Németh Tibor

igen

Csonka István

igen

Sulyokné Guba
Judit

igen

Csörgöl Ákos

igen

-

-

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2020. (III.30.) HATÁROZATA

„Bicske Városi Piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a
TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú projektben” elnevezésű közbeszerzési
eljárás eredményéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 1.1.315-FE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat – A helyi gazdaságfejlesztés – Bicske Város Piac
– kapcsán a kivitelezési munkákra a „Bicske Városi Piac kivitelezési munkái vállalkozási
szerződés keretében a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú projektben” tárgyában
megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:
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1. A Képviselő-testület a lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének a PLANT-ORIENT 2002 Kft. -t jelöli meg, az alábbiak szerint:
Ajánlati ár:

nettó 497.543.695,- Ft+ÁFA

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való - melléklet
szerinti- szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2020. április 3.
polgármester

A név szerinti szavazás rögzítésére szolgáló dokumentum, valamint a határozat mellékelte a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. Napirendi pont
Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzéséről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az előterjesztésről röviden.
Hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2020. (III.30.) HATÁROZATA
Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzése
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1) a tulajdonában lévő Bicske Városi Óvoda, Bicskei Egészségügyi Központ és a Bicskei
Tanuszoda, továbbá a Szt. László Általános Iskola – KEOP 2015-5.7.0/15-2015-0052
pályázat alapján – képviseletében összevont földgáz beszerzési eljárás lefolytatását
kezdeményezi.
2) a beszerzési eljárás szakmai lebonyolításával megbízza a Sourcing Hungary Kft-t (1138
Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.; adószám: 14198391-2-41) 99.999,- Ft + Áfa
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3)

4)
5)
6)

/energiaév (bruttó 253.997,- Ft) összegű megbízási díj ellenében. A megbízási díj fedezete
a 2020. évi költségvetésben rendelkezésre áll.
a bíráló bizottság tagjainak az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján
a) pénzügyi szakértelemmel Molnár Enikő pénzügyi irodavezetőt,
b) jogi szakértelemmel Dr. Kelemen Péter ügyvédet,
c) műszaki szakértelemmel Druzsin László műszaki irodavezetőt jelöli,
d) közbeszerzési-, és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel a 2) pont szerinti
megbízási szerződés alapján a Sourcing Hungary Kft képviselőjét jelöli ki.
felkéri az 1) pontban megjelölt intézmények vezetőit, hogy a szükséges közreműködést
biztosítsák a beszerzési eljárás során.
felhatalmazza a polgármestert az eljárás közbenső döntéseinek meghozatalára.
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő:
Felelős:

megbízási szerződés aláírására: 2020. április 30.
kereskedelmi szerződések aláírására: 2020. augusztus 30.
megbízási szerződés aláírásáért: polgármester
kereskedelmi szerződések aláírásáért: intézményvezetők

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8. Napirendi pont
Az önkormányzat intézményeinek, valamint a közvilágítás villamos áram beszerzéséről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné elmondja, hogy a földgázbeszerzéshez hasonlóan a villamos áram
beszerzéséről is dönteniük kell. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2020. (III.30.) HATÁROZATA

Az önkormányzat intézményeinek, valamint a közvilágítási villamos áram beszerzése
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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7) a tulajdonában lévő intézmények használatában lévő fogyasztási helyekre – az
intézmények képviseletében is eljárva –, továbbá a közvilágításra összevont villamos áram
beszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezi.
8) a beszerzési eljárás szakmai lebonyolításával megbízza a Sourcing Hungary Kft.-t (1138
Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.; adószám: 14198391-2-41) 99.999,-Ft + Áfa
/energiaév (bruttó 253.997,- Ft) összegű megbízási díj ellenében. A megbízási díj fedezete
a 2020. évi költségvetésben rendelkezésre áll.
9) a bíráló bizottság tagjainak az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján
e) pénzügyi szakértelemmel Molnár Enikő pénzügyi irodavezetőt,
f) jogi szakértelemmel Dr. Kelemen Péter ügyvédet,
g) műszaki szakértelemmel Druzsin László műszaki irodavezetőt jelöli,
h) közbeszerzési-, és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel a 2) pont szerinti
megbízási szerződés alapján a Sourcing Hungary Kft. képviselőjét jelöli ki.
10) felkéri az intézmények vezetőit, hogy a szükséges közreműködést biztosítsák a beszerzési
eljárás során.
11) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és az eljárás során
szükséges valamennyi kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére.
Határidő:
Felelős:

megbízási szerződés aláírására: 2020. április 30.
kereskedelmi szerződések aláírására: 2020. szeptember 30.
megbízási szerződés aláírásáért: polgármester
kereskedelmi szerződések aláírásáért: intézményvezető

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2020. (II.26.) határozatának
módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné elmondja, hogy ahogyan azt olvashatták, Ossamah doktor úr szeretné
meghosszabbítani a feladatvállalását az 5. sz. háziorvosi körzet tekintetében 2020. május 31.
napjáig. Úgy gondolja, hogy közös érdekük, hogy a bicskei polgárok orvosi ellátása biztosítva
legyen. Kéri a képviselőket, hogy a határozati javaslattal értsenek egyet és erről döntsenek.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2020. (III.30.) HATÁROZATA

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2020. (II.26.) határozatának
módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. 33/2020. (II.26.) számú képviselő-testületi határozatának (a továbbiakban: Határozat) 2.
pontjában a
„2020. április 30.” szövegrész helyébe „2020. május 31.” szövegrész lép.
2. a Határozat 3. pontját hatályon kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
polgármester

10.
Napirendi pont
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2019. évre készített éves
költségelszámolásról
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2020. (III.30.) HATÁROZATA

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2019. évre készített éves
költségelszámolásról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, az Euromax 2005 Kft., mint közszolgáltató által elkészített
2019. évre vonatkozó költségelszámolást elfogadja.
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Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
polgármester

Bálint Istvánné elmondja, hogy a napirendek végére értek, a nyilvános ülést 8.45 órakor
bezárja. Kéri, hogy zárt üléssel folytassák a munkát.

K.m.f.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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