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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 13-án, a 
biatorbágyi Városháza tanácstermében (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott rendkívüli 
üléséről. 

Jelen vannak: 
Tarjáni István  polgármester  
Szakadáti László  alpolgármester 
Varga László  alpolgármester 
dr. Kovács András  jegyző 
Barabás József  képviselő  
Bodorkos Ádám képviselő 
Kecskés László  képviselő 
Lóth Gyula képviselő 
Nánási Tamás képviselő 
Sólyomvári Béla  képviselő 
dr. Szabó Ferenc aljegyző, szervezési osztályvezető 
Benedek Marianne  adóügyi osztályvezető 
Pomaházi Krisztina  igazgatási osztályvezető 
Czuczor Orsolya    pénzügyi osztályvezető 
Szádváriné Kiss Mária Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetője 
Uzonyi Edit Karikó János Könyvtár vezetője 
Mester László kommunikációs tanácsadó 
Balog Gábor  felvétel rögzítő    
Bognárné Kalicov Mária jegyzőkönyvvezető (Szervezési Osztály) 
 
Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel 
határozatképes, az ülést 17 órakor megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a 
meghívótól eltérően. Javasolja, hogy a biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjával 
kapcsolatos közbeszerzésről szóló 3.) pont megtárgyalása kerüljön a napirendről levételre, 
mivel nem érkezett meg hozzá az előterjesztés. 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat nem érkezett, az általa elhangzott 
napirend-módosító javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
Szavazás: 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 9 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (9 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a 
következő napirendet fogadja el: 
 
Napirend: 

1) A 2018/2019. évi önkormányzati csoportos villamos energia közbeszerzéssel 
kapcsolatos fedezet kiegészítésről 
Előadó: Polgármester 
 

2) A Juhász Ferenc Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
pályázaton történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról 
Előadó: Polgármester 



2 
 

 

1)  A 2018/2019. évi önkormányzati csoportos villamos energia közbeszerzéssel 
kapcsolatos fedezet kiegészítésről 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Korábbi döntésük értelmében konzorciumban indulnak ezen a 
közbeszerzésen, melynek a gesztor önkormányzata kérte azt, hogy a fedezetet egészítsék ki 
az előterjesztésben szereplő módon, tehát a 13,5 Ft/kW/h fajlagos érték helyett a 13,85 
Ft/kW/h-ra emeljék meg a fedezetet. Ezzel a közbeszerzés lezárható, és ahogy a 
mellékletből látható, így is kb. 1,6 vagy annál egy kicsit több Ft/kW/h értékkel alacsonyabb 
lesz, amennyiben ez az ár szerződésre kerül a következő években a villamosenergia ára 
Biatorbágy számára. A rendkívüli ülés egyik oka ennek a közbeszerzésnek a folytatása. A 
napirendeket tárgyalandó nem volt bizottsági ülés, így itt most bizottsági javaslatok nélkül 
kell dönteni, de úgy ítélte meg, hogy ezek olyan döntések, amelyekben bizottsági 
megalapozás nélkül is dönthet a képviselő-testület. 

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Barabás József: A leadási határidőt szeretné megtudni, hogy az melyik napra vonatkozik? 

dr. Kovács András: A közbeszerzést lebonyolító Sourcing Hungary Kft. kereste meg az 
önkormányzatot e-mailben. A határidő jelen pillanatban nem kötött pontos időponthoz. Az a 
határidő, hogy ennek a közbeszerzésnek le kell futnia, hiszen október 1-jétől az új 
szolgáltatónak kell szolgáltatni villamosenergia-szolgáltatást és mivel nem egy 
önkormányzatról van szó, hanem nagyon sokról, ezért azt kérték, hogy legkésőbb a héten 
szülessen meg a testületi döntés, hiszen nem tudnak tovább lépni és döntést hozni.  

Tarjáni István: Nyílt közbeszerzésről van szó. Ilyenkor nem nagyon lehet behatárolni, hogy 
mennyi lesz az idő a szerződéskötésig, hiszen valamelyik pályázó megtámadja, az további 
határidőcsúszást jelent. Ezért az a célszerű, hogy minél hamarabb döntést hozzanak a 
képviselő-testületek.  

Kecskés László: Annyival szeretné kiegészíteni az elhangzottakat, hogy a mostani ajánlat 
1,63 Ft/kW/h-tal olcsóbb és jobb ajánlat a jelenleg érvényben lévőtől és ez 2 millió Ft-os 
spórolást tesz lehetővé az önkormányzatnak. 

Sólyomvári Béla: Egy lakossági fogyasztó emlékezete szerint 38 Ft-ért veszi az áramot. A 
rezsicsökkentés előtt volt 41 Ft/kW/h. Azért ez elég olcsó. Nem tudja, hogy mennyiért veszi a 
nagyobb fogyasztó, de a lakosságihoz képest sokkal olcsóbb, ezért szerinte megéri ezeken 
a pályázatokon indulni.  

Tarjáni István: A nagyobb fogyasztó annyiért veszi, amennyiért ezt a közbeszerzést le tudja 
zárni, illetve azt, amelyiken pályázatot ír ki. A lakossági nem egyértelmű, nem egy árról van 
szó, hanem teljesítményfüggő az ár, illetve van az éjszakai ár. Megkeresték már, hogy nem 
lehetne-e a lakosságnak is ilyen áron energiához jutni. A válasz az, hogy nem.  

Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, a vitát lezárja és az eredeti határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra. 
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Szavazás: 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 7 igen, 2 tartózkodás mellett (9 
fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
142/2017. (VI. 13.) határozata 

A 2018/2019. évi önkormányzati csoportos villamos energia közbeszerzéssel 
kapcsolatos fedezet kiegészítésről 

Biatorbágy Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a villamos energia beszerzése tárgyú, 
ajánlati felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint dönt: 

1) hozzájárul, ahhoz, hogy az eljárását megelőzően az első részteljesítés 
vonatkozásában leegyeztetett fedezet, melynek összege az eljárás becsült értékének 
figyelembe vétele mellett a 2018. 01. 01. és 2019. 12. 31. közötti időszakot 
figyelembe véve nettó 20.239.372,- Ft összegben lett meghatározva, pótlólagos 
fedezet kiegészítéssel nettó 20.764.100,- Ft összegre módosuljon, 
 

2) az árlejtés során az első részteljesítés vonatkozásában legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tevő ajánlattevő ajánlata fedezet feletti, így pótlólagos fedezet 
kiegészítés szükséges ahhoz, hogy az ajánlattevő ajánlata a szerződés 
teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezett mértéke alapján is megfelelő legyen, 
valamint hogy az eljárás eredményesnek nyilváníthatóvá váljon. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

2) A Juhász Ferenc Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás pályázaton történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Ez minden évben a képviselő-testület előtt van. Itt is a határidő megelőzi a 
pályázat benyújtása a képviselő-testületi ülést. Az előterjesztésben szerepel, hogy a 
szükséges önrész az intézmény költségvetésében szerepel, a mai pótanyagban pedig 
olvasható, hogy milyen nagyságrendű ez az önrész, illetve milyen feladatokra kéri ezt a 
művelődési központ igazgatója.  

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

dr. Kovács András: Kiegészítésként elmondja, hogy a tegnap pótanyagban kiküldött 
módosított határozati javaslat került kiküldésre, kéri, hogy ez alapján tárgyaljon és szavazzon 
a képviselő-testület. Az indokoltság pedig az, hogy június 23. a pályázat benyújtási határidő 
és ahhoz, hogy az önkormányzat be tudja nyújtani a pályázatot, ahhoz 23-a előtt kell egy 
testületi döntés, azért hozták ezt előre.  

Tarjáni István: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, a vitát lezárja. Szavazásra teszi fel a 
határozati javaslatot. 

Szavazás: 



4 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 9 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (9 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
143/2017. (VI. 13.) határozata 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
pályázaton történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1) a Pályázat Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerint Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra” című pályázaton indul, 

2) az érdekeltségnövelő támogatás önrészeként 2.600.000 Ft-ot biztosít, 

3) az önrész forrása a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017. évi költségvetésében 
rendelkezésre áll. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. június 23. 
A végrehajtást végzi: intézményvezető 

 

 
Tarjáni István: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak további 
kérdése, hozzászólása, észrevétele, javaslata nincs. Megköszöni a részvételt, az ülést 1715-
kor bezárja. 

 

K.m.f. 
 

 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 


