Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 13-án, szerdán 08 óra 30 perckor megtartott rendkívüli nyílt ülésének
jegyzőkönyve

19/2019. (II. 13.) határozat a jegyzőkönyv hitelesítőről
20/2019. (II. 13.) határozat a napirendi pontokról
21/2019. (II. 13.) határozat az „Egészségház építése Őrbottyánban” tárgyú közbeszerzési eljárás
tárgyában
22/2019. (II. 13.) határozat az „Egészségház építése Őrbottyánban” tárgyú közbeszerzési eljárás
tárgyában
23/2019. (II. 13.) határozat az „Egészségház építése Őrbottyánban” tárgyú közbeszerzési eljárás
tárgyában

Jegyzőkönyv
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13-án, szerdán 08 óra
30 perckor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal tanácsterme
(2162 Őrbottyán, Fő út 99.)

Jelen vannak:

Kmetty Károly
Szabó István
Benedek Éva
Csernákné Szoboszlai Szilvia
Dékány András
Kiss László
Kollár Sándor
Lehoczky Enikő
Gállné Mezősi Szilvia
Batki Gabriella
Károlyfi Levente
Previák András
Oláh Henrietta

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
gazdasági vezető
műszaki irodavezető
Gamesz igazgató
jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:

Cserepka András

képviselő

Meghívó szerinti napirendi pontok:
Nyílt ülés keretében:
1. „Egészségház
megállapítása
2. Egyebek

építése

Őrbottyánban”

tárgyú

közbeszerzési

eljárás

eredményének

Kmetty Károly polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a testületi ülésen. Cserepka
András jelezte távolmaradását, igazoltan van távol. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 fővel van
jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek szeretném felkérni Lehoczky Enikő. Aki egyetért a
hitelesítő személlyel kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0
tartózkodás mellett a jegyzőkönyv hitelesítő választásáról az alábbi határozatot hozta:

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (II. 13.) határozata a
jegyzőkönyv hitelesítőről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 13-án, szerdán 08 óra 30 perckor
tartandó ülése jegyzőkönyvének hitelesítőjeként Lehoczky Enikő képviselőt választja.
Kmetty Károly polgármester: Napirendekkel kapcsolatban van valakinek kiegészíteni valója vagy
módosító javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja a napirendi pontokat az kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokról 8 igen,
0 ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (II. 13.) határozata a napirendi
pontokról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 2019. február 13-án, szerdán 08 óra 30 perckor
tartandó rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyílt ülés keretében:
1. „Egészségház építése Őrbottyánban” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása
2. Egyebek
Kmetty Károly polgármester: A vagyontételi nyilatkozatokkal kapcsolatban átadnám a szót az
Ügyrendi Bizottság elnökének.
Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő: Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a
polgármester és a képviselők saját és hozzátartozójuk tekintetében a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségnek eleget tettek.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm szépen.
1. napirendi pont: „Egészségház építése Őrbottyánban” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása
Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság
Kmetty Károly polgármester: Kérdezem a Pénzügyi Bizottság elnökét?
Kollár Sándor képviselő: A Bizottság döntése az, hogy az a.) ponttól az i.) pontig az összes pontot
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Az ülésen azt a témát próbáltuk körül járni, hogy a
beruházáson belül milyen arányt képvisel az önrész és a külső pályázati forrás, amit elnyertünk. Ennek
a tükrében születtet az a döntés, hogy a Bizottság támogatta az önrész biztosítását az Egészségház
megvalósításához.
Kiss László képviselő: Ennyire drágább lett a kivitelezés?
Kmetty Károly polgármester: 2017. év végén kezdtünk el ezzel a kérdéssel foglalkozni, akkor olyan
300.000-350.000 Ft m2-es áron lehetett egy épületet megvalósítani. 2018-ban az építőipar olyannyira
elszaladt, hogy ez felment olyan 600.000-700.000 Ft m2 árra. Ez azt eredményezte, hogy az első
fordulóban a lefolytatott közbeszerzési eljáráson kapott összegek akkorák voltak, hogy nem tudtunk
vele mit kezdeni. Két irányban mentünk el, egyrészt a műszaki tartalmat próbáltuk olyan módon
változtatni, hogy funkciójában a pályázati kiírásnak megfeleljen az épület. Másrészt pedig olyan elemek
kerültek bele, amit önerőből meg tudunk csinálni, ilyen pl. az építési terület kialakítása, őrzés-védelem
stb. Ezzel a módosított tartalommal futtattuk meg még egyszer közbeszerzési eljárás keretében és még
mindig látszik, hogy ami pályázati pénzt elnyertünk és ennek a 70%-a már átutalásra került, az még
mindig kevés, ehhez önrész kell. 2020 március végéig kell befejeznünk a kivitelezést és ez az önrész
amiről beszélünk annak a nagyobb része az idei költségvetést terheli és nagyjából 20 millió Ft terheli a
jövő évi költségvetést a javaslat szerint.
Kiss László képviselő: Mennyire terheli meg ez a költségvetést?
Kmetty Károly polgármester: Minden egyes pályázatot, amit most látunk annak az önrésze is bele
van tervezve a költségvetésünkbe. A pályázat kiírója is érzékelte, hogy meg kell emelni a
megpályázható kereteket pontosan az építőipar miatt. A bölcsőde esetében például már olyan keretet
biztosítottak, amiből remélhetőleg ki kell jönni. Meggyőződésünk az, hogy 2020-21 magasságában majd
ez le fog csengeni.
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Kiss László képviselő: A jövőben, ha lesz egy ilyen pályázati lehetőség, amivel fontos lesz élni és a
település szempontjából is fontos lenne, akkor ebből nem lesz-e probléma, hogy ezt az összeget az
Egészségházra biztosítjuk?
Kmetty Károly polgármester: A most látható pályázatoknál a költségvetésünkben benne vannak az
önrészek. Amit majd kiírnak az a jövő évet terhelheti. Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése?
Amennyiben nincs névszerinti szavazás lesz. Az első szavazást az a.) ponttól az e.) pontig teszem fel.
Benedek Éva:

Igen

Csernákné Szoboszlai Szilvia:

Igen

Dékány András:

Igen

Kiss László:

Igen

Kmetty Károly:

Igen

Kollár Sándor:

Igen

Lehoczky Enikő:

Igen

Szabó István:

Igen

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019. (II. 13.) határozata az
„Egészségház építése Őrbottyánban” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Egészségház építése Őrbottyánban” című,
EKR001155512018 azonosítószámú közbeszerzési eljárása során az eljárást lezáró döntést az
alábbiak szerint hozza meg:
a) A képviselő-testület megállapítja, hogy a BÓLEM Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes,
az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
b) A képviselő-testület megállapítja, hogy az ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
c) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére.
d) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Struktor Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlattevő
ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
e) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Trend Építő Zrt. ajánlattevő ajánlata érvényes, az
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
Kmetty Károly polgármester: Következő az f.) pont, ami az önrészről szól.
Benedek Éva:

Igen

Csernákné Szoboszlai Szilvia:

Igen

Dékány András:

Igen

Kiss László:

Igen

Kmetty Károly:

Igen

Kollár Sándor:

Nem

Lehoczky Enikő:

Igen

Szabó István:

Nem

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen, 2 ellen szavazattal, 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2019. (II. 13.) határozata az
„Egészségház építése Őrbottyánban” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában:
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Egészségház építése Őrbottyánban” című,
EKR001155512018 azonosítószámú közbeszerzési eljárása során az eljárást lezáró döntést az
alábbiak szerint hozza meg:
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A képviselő-testület a szükséges anyagi fedezetet 77.000.000 Ft értékben a 2019. évi önkormányzati
költségvetés, 19.070.180 Ft értékben a 2020. évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja, és a
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Kmetty Károly polgármester: A g.) ponttól az i.) pontig.
Benedek Éva:

Igen

Csernákné Szoboszlai Szilvia:

Igen

Dékány András:

Igen

Kiss László:

Igen

Kmetty Károly:

Igen

Kollár Sándor:

Tartózkodik

Lehoczky Enikő:

Igen

Szabó István:

Tartózkodik

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 ellen szavazattal, 2
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (II. 13.) határozata az
„Egészségház építése Őrbottyánban” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában:
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Egészségház építése Őrbottyánban” című,
EKR001155512018 azonosítószámú közbeszerzési eljárása során az eljárást lezáró döntést az
alábbiak szerint hozza meg:
a) Az eljárás során a legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft. tette, erre tekintet-tel a
képviselő-testület az eljárás nyertesének az ÉPKOMPLEX
Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlattevőt jelöli meg.
b) A képviselő-testület második helyezettet nem jelöl meg.
c) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.
2. napirendi pont: Egyebek
Kmetty Károly polgármester: Egyebek napirendi pontban van valakinek mondanivalója? Ha nincsen,
megköszönöm a jelenlétet, a nyílt ülést bezárom.
Mivel a nyílt ülésnek további napirendi pontja nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt
és a rendkívüli nyílt ülést 08 óra46 perckor bezárta.

Kmetty Károly

Gállné Mezősi Szilvia

polgármester

jegyző
Lehoczky Enikő
képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő
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