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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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Bicske Városháza I. emeleti díszterem
Bicske, Hősök tere 4.

Az ülés időpontja:

2020. szeptember 4 (péntek) 8.00 óra

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

képviselő
polgármester
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
Molnár Enikő
Druzsin László
Dankó Anikó
Schulman Izabella
Stefanitsné Janek Réka
Kósa László

jegyző
aljegyző
Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Műszaki Iroda vezetője
ügyintéző
ügyintéző
médiareferens
Bicskei TV

Bálint Istvánné polgármester köszönti a 2020. szeptember 4. napi rendkívüli, nyilvános ülésen
megjelenteket. A szabályszerűen összehívott nyilvános ülést 8.05 órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Ismerteti, hogy a rendkívüli
ülés összehívás oka, hogy egy beruházással kapcsolatos eredményről kell döntést hozniuk. A
kiküldött napirend mellé tovább két napirendi pont felvételére tesz javaslatot. 2. napirendként
javasolja tárgyalni „Elhunyt Fenyvesi Endréné Bicske Város Önkormányzata saját halottjává
nyilvánításáról” szóló előterjesztést és 3. napirendi pontként kéri tárgyalni „A 2020-2022 évi
intézményi földgázbeszerzés eredményéről” szóló előterjesztést, amelyek kiosztásra kerültek.
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Kéri a Tisztelt képviselő-testületet, aki a napirendi 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
106/2020. (IX.4.) HATÁROZATA

a 2020. szeptember 4. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. szeptember 4. napi rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. „A Bicskei Egészségügyi Központ felújítását és diagnosztikai fejlesztését célzó
beruházás tervezése” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről
2. Elhunyt Fenyvesi
nyilvánításáról

Endréné

Bicske

Város

Önkormányzata

saját

halottjává

3. A 2020-2022 évi intézményi földgázbeszerzés eredményéről

Határidő: 2020. szeptember 4.
Felelős: polgármester

Bálint Istvánné a napirendek tárgyalását megelőzően kéri, hogy az elhunyt Fenyvesi Endréné
Éva nénire emlékezzenek 1 perces néma csenddel.
1 perces néma megemlékezés.
Bálint Istvánné a megemlékezést követően kéri, folytassák az ülést.
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1. Napirendi pont
„A Bicskei Egészségügyi Központ felújítását és diagnosztikai fejlesztését célzó beruházás
tervezése” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, mivel rendkívüli ülés, ezért az
előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót a
hozzászólásra jelentkező Molnár Dániel képviselőnek.
Molnár Dániel megkérdezi, hogy a BMSK elég profi cég-e, ugyanis az ajánlattételi felhívást
2020. augusztus 19-én küldték ki 2020. augusztus 24. délután 3.00 órási leadási határidővel.
Tehát a két dátum között nem sikerült egy munkanapot sem beleszorítani. Érdeklődik, hogy ez
a cég elég profin végzi-e a munkáját. Nem lehetett volna-e olcsóbb ajánlatot szerezni? Világos
számára, hogy ezt az eljárást nem az önkormányzat bonyolította le. Ettől függetlenül támogatni
fogja az előterjesztést, mert az Egészségügyi Központ fejlesztése és felújítása egy fontos dolog
a bicskeiek számára.
Bálint Istvánné megköszöni a hozzászólást és elmondja, hogy ahogyan elmondta, ebben nem
az önkormányzat a kompetens, valószínűleg a BMSK alkalmazottja tudna válaszolni, de
nincsenek jelen. További hozzászólás hiányában megkérdezi, hogy ki az, aki a határozati
javaslattal egyetért.
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
107/2020. (IX.4.) HATÁROZATA

„A Bicskei Egészségügyi Központ felújítását és diagnosztikai fejlesztését célzó beruházás
tervezése” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Bicske Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő megbízásából a BMSK Beruházási,
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. által lebonyolított „a
Bicskei Egészségügyi Központ felújítását és diagnosztikai fejlesztését célzó beruházás
tervezése” tárgyú beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja,
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2. az eljárás nyertes ajánlattevőjének a Paulinyi & Partners Zrt.-t. (1082 Budapest,
Kisfaludy u. 38. II. emelet) nyilvánítja, nettó 67.000.000,- Ft tervezői díjat tartalmazó
ajánlatával,
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg a tervezési szerződést a 2. pontban
megnevezett gazdasági társasággal,
4. felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötés érdekében szükséges valamennyi
jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére.
Határidő: 2020. szeptember 4.
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont
Elhunyt Fenyvesi Endréné Bicske Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánításáról
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Úgy gondolja, hogy Bicskén majdnem minden
család ismeri a pedagógus Éva nénit. A saját halottá nyilvánítás lehetőségét ezért is szeretné
felajánlani a családnak Éva néni munkájának és személyének elismeréséül. Elmondja, hogy a
döntést polgármesteri hatáskörben is meghozhatta volna, de úgy gondolta, hogy a képviselőtestület még méltóbb plénum, ezért tárta az előterjesztést a testület elé. Elmondja, hogy
bizottság nem tárgyalta az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Kéri, aki Fenyvesi
Endréné Bicske Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánításával 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
108/2020. (IX.4.) HATÁROZATA

Elhunyt Fenyvesi Endréné Bicske Város Önkormányzata saját halottjává
nyilvánításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az elhunyt Fenyvesi Endrénét saját halottjává nyilvánítja,
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2. a temetéssel kapcsolatos költségek viselését 300.000,- Ft-ig terjedő mértékben
átvállalja, amelynek fedezete Bicske Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés
dologi kiadásainak terhére biztosítható.

Határidő: 2020. szeptember 10.
Felelős: polgármester

3. Napirendi pont
A 2020-2022 évi intézményi földgázbeszerzés eredményéről

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést bizottság nem
tárgyalta. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. A nyertes ajánlattevőt kéri, hogy a
határozati javaslat szerint fogadják el.
Molnár Dániel időt kér polgármester asszonytól, hogy átolvashassák a kiosztott előterjesztést.
A képviselő-testület tagjai áttanulmányozzák a napirend kapcsán kiosztásra került
előterjesztést.
Bálint Istvánné kéri a képviselőket, amennyiben sikerült áttekinteniük az előterjesztést és
észrevételük van, tegyék azt meg. Hozzászólás hiányában kéri, hogy szavazzanak. Tájékoztatja
képviselőket, hogy közbeszerzési törvény értelmében név szerinti szavazás szükséges, ezért
felkéri a jegyzőt a szavazás lebonyolítására.
Fritz Gábor elmondja, hogy szavazni hangosan, érthetően kimondott „Igen”, „Nem”,
„Tartózkodom” kifejezéssel lehet.
Ezt követően felolvassa a jelenlévő képviselők nevét.
Balázs Péter
Bálint Istvánné
Bárányos József
Börcs Antal
Csonka István
Csörgöl Ákos
Dr. Lovasné Báder Katalin
Horváth János Koppány
Molnár Dániel
Németh Tibor
Sulyokné Guba Judit

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Bálint Istvánné megállapítja a szavazás eredményét.
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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

Dr. Lovasné Báder
Katalin
Horváth János
Koppány

Balázs Péter

igen

Bálint Istvánné

igen

Bárányos József

igen

Molnár Dániel

igen

Börcs Antal

igen

Németh Tibor

igen

Csonka István

igen

Sulyokné Guba Judit

igen

Csörgöl Ákos

igen

-

-

igen
igen

Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) név szerinti szavazás mellett a következő
határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2020. (IX.4.) HATÁROZATA

A 2020-2022 évi intézményi földgázbeszerzés eredményéről
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás érvényesen
és eredményesen zárult,
2. a bírálóbizottság javaslata alapján nyertes ajánlattevőként az NKM Energia Zrt-t (1081
Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; adószám: 26713111-2-44) 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: 83,37,- Ft/m3.
3. a bírálóbizottság javaslata alapján második helyezett ajánlattevőként a JAS Budapest
Zrt-t (1141 Budapest, Mogyoródi úr 168.; adószám: 12936773-2-44)-t hirdeti ki,
tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra
tekintettel a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot
adta.
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Az ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 83,68,- Ft/m3.
4. felkéri Bicske Város Önkormányzat fenntartásában működő, a földgázbeszerzéssel
érintett költségvetési szervek vezetőit a kereskedelmi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 20.
polgármester

Bálint Istvánné jelzi, hogy a rendkívüli, nyilvános ülés végére értek. Megköszöni a képviselőtestület tagjainak a munkát és további szép napot kíván. Az ülést 8.20 órakor bezárja.

K.m.f.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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