Polgármesteri Hivatal
Oroszlány
11/2019. KTÜ

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 16-ai,
rendkívüli, nyílt üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tanácsterem

Jelen vannak:

Lazók Zoltán polgármester, Rajnai Gábor alpolgármester/települési képviselő,
Hermann Istvánné, Dr. Mátics István, Gyuga Mihály, Papp Péter, Sólyom
Jöran, Szabó Mihály, Székely Antal, Torma Lajos települési képviselők, Dr.
File Beáta jegyző

Távol vannak:

Orbán Ferenc, Vargáné Vojnár Katalin települési képviselő

Meghívottak:

külső bizottsági tagok, a hivatal munkatársai, további meghívottak és
megjelentek a mellékelt jelenléti ív szerint

Lazók Zoltán polgármester köszöntötte képviselő társait, az ülésre meghívottakat, az érdeklődőket, a
televízió és az internet nézőit.
Az ülést 15 óra 1 perckor megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes,
mert a 12 fő települési képviselőből 10 fő jelen volt.
Jelezte, hogy megkezdik munkaülésüket. Elmondta, hogy a megküldött meghívóban 1 napirendi pont
szerepel.
A tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, ezért
kérte, szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról.
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjának tárgyalását nyílt szavazással, 10 fő települési
képviselő részvételével, 10 igen szavazattal elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2019. (V.16.) Kt. határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 16-ai rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontot tárgyalja:
1. Pótlólagos anyagi fedezet biztosítása a Borbála-telepi Óvoda felújítása tárgyú beruházáshoz
Felelős:

Lazók Zoltán polgármester

1. NAPIRENDI PONT:

Pótlólagos anyagi fedezet biztosítása a Borbála-telepi Óvoda felújítása
tárgyú beruházáshoz
Előadó:
Előkészítő:

Lazók Zoltán polgármester
Dr. Molnár Miléna aljegyző
Bartalus László osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester elmondta, a Képviselő-testület 25/2019. számú határozatával döntött a
Borbála-telepi Óvoda felújításáról oly módon, hogy a beruházás két szakaszra bontott, hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásával valósul meg, amely a második szakasz
tekintetében az adósságot keletkeztető ügylet kormányzati jóváhagyásának feltételével lép hatályba. A
közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi határidő lejártáig kettő ajánlattevőtől érkezett ajánlat.
15 óra 03 perckor Vargáné Vojnár Katalin települési képviselő megérkezett az ülésterembe, a
jelenlévő települési képviselők száma: 11 fő.
A Közbeszerzési Munkacsoport 2019. május 8-ai ülésén mindkét kivitelezési szakasz tekintetében a
Sárrét Plast Zrt. ajánlatát fogadta el, azonban az első szakasz megvalósításához költségvetési forrás
kiegészítése szükséges az előterjesztés határozati javaslata szerint.
Papp Péter képviselő/PB elnök elmondta, hogy az összevont Pénzügyi és Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsági ülésen megjelent bizottsági tagok több kritikával, de egyhangúlag
támogatták az előterjesztés szöveges részét, határozati javaslatát és a hozzá kapcsolódó költségvetésmódosítást.
Többektől elhangzott az esetleges tervezési felelősség, a költségek 65 %-kal nőttek meg a tervezetthez
képest. A tervező felelősségét is firtatták, véleménye szerint is jogosan, mert ha még néhány ilyen
közbeszerzés előfordul, az a költségvetés borítását fogja jelenteni. Ekkora összegek nincsenek
betervezve, illetve nem állnak rendelkezésre fedezetként még átcsoportosítással sem jelenleg a
költségvetésben.
Tartotta magát véleményéhez, miszerint a több milliárdos topos megyei fejlesztések, amíg nem
fejeződnek be a nyár végéig, - ezt a pályázat kiírója meghatározta a legtöbb esetben - addig nem kéne
siettetni, erőltetni a saját fejlesztéseiket, beruházásaikat, mert sajnos az építőipari kapacitás teljesen le
van kötve a környéken, és nem valószínű, hogy ennél jobb eredményű közbeszerzéseket folytassanak
le. Mindenhol hasonló eltérések fognak mutatkozni, ami a költségvetés borulását eredményezheti.
További hozzászólás és módosító javaslat nem volt, Lazók Zoltán polgármester kérte, szavazzanak az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 11 fő települési képviselő részvételével, 11 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2019. (V.16.) Kt. határozata
a Borbála-telepi Óvoda felújítása tárgyú beruházáshoz szükséges
pótlólagos anyagi fedezet biztosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A Borbála-telepi Óvoda felújítása Első Szakasz tárgyú közbeszerzési szerződéshez 30.000 E Ft
összegű pótlólagos anyagi fedezetet biztosít a költségvetés Chudik Lajos Sportlétesítmény
fejlesztése TAO önerő sora terhére, az Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda)
előirányzat megemelésével.
2. Felhatalmazza a polgármestert a Sárrét Plast Zrt.-vel a Borbála-telepi Óvoda felújítása Első
Szakasz tárgyban kötendő bruttó 58.691.234,- Ft értékű szerződés aláírására.
3. Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésének soron következő
módosításakor gondoskodjon az 1. pont szerinti előirányzatok változásainak átvezetéséről és
ennek megfelelően a költségvetési rendelet módosításának képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2019. május 16.
Dr. File Beáta jegyző
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Lazók Zoltán polgármester a képviselők figyelmét megköszönve a testület nyilvános ülését 15 óra 10
perckor bezárta.

k.m.f.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző
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