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J E G Y Z Ő K Ö NY V : 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17. napján megtartott 

rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dönti Károly képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Török László képviselő 

 

 

Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, 

hogy a testületi 7 fővel  határozatképes, távol van Bukodi Jánosné és Inczeffy Szabolcs 

képviselő.  

 

 

N A P I R E N D : 

 

 

1./ Tárgy:   A járási hivatal működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon használati 

jogának ingyenes átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása  

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

2./ Tárgy: A  Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola kapcsán 

kötendő a működtetést szolgáló ingó és ingatlan vagyonelemek, valamint az 

intézmény működtetéséhez kapcsolódó foglalkoztatottak átadás-átvételéről 

szóló megállapodás jóváhagyása  

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester  

 

3./ Tárgy:  Döntés a Széchenyi Terv keretében kiírt KMOP-4.5.2-11-2002-0016 

„Manóvár” Bölcsőde építése kapcsán 

 a.) anyag- és eszközbeszerzésre érkezett árajánlatokról 

 b.) könyvvizsgálatra érkezett árajánlatokról 

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

4./ Tárgy:   Döntés a Széchenyi Terv keretében kiírt KMOP-4.6.1-11-2012-0022 pályázati 

azonosítószámú Nevelési intézmények fejlesztésére kiírt óvodabővítésre 

kapcsán 

 a) közbeszerzés lebonyolítására érkezett árajánlatokról 

 b.) projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítására érkezett árajánlatokról 

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester 
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1./ Tárgy:   A járási hivatal működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon használati 

jogának ingyenes átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása  

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati 

javaslatra. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

78/2013. /IV. 17./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 1903. hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdonosa 

felhatalmazza a polgármestert a Pest Megyei Kormányhivatallal – az Ócsai Okmányiroda és 

szolgálati lakás elhelyezésére szolgáló ingatlanrészre vonatkozó – megállapodás aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:      Bukodi Károly polgármester  

 

 

2./ Tárgy: A  Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola kapcsán 

kötendő a működtetést szolgáló ingó és ingatlan vagyonelemek, valamint az 

intézmény működtetéséhez kapcsolódó foglalkoztatottak átadás-átvételéről 

szóló megállapodás jóváhagyása  

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester  

 

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy jelen esetben a Pest Megyei Intézményfenntartó 

Központ és az önkormányzat közötti átadás-átvételről van szó.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

79/2013. /IV. 17./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ócsai Bolyai János Gimnázium és 

Szakközépiskola a Pest Megyei Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodásban 

foglaltakat jóváhagyólag tudomásul veszi.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    -- 

 

 

3./ Tárgy:  Döntés a Széchenyi Terv keretében kiírt KMOP-4.5.2-11-2002-0016 

„Manóvár” Bölcsőde építése kapcsán 

 a.) anyag- és eszközbeszerzésre érkezett árajánlatokról 

 b.) könyvvizsgálatra érkezett árajánlatokról 

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért ismerteti a határozati 

javaslatot és szavazást kér rá. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

80/2013. /IV. 17./ ÖK. határozat 

1. Ócsa Város Önkormányzata KMOP-4.5.2-11-2012-0016 jelű „Bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bővítése” című pályázat keretén belül 

„Manóvár bölcsőde eszközbeszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének – mint a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás ajánlatot tevőt – az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki: 

 

I. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő a következő: 

Ajánlattevő neve: GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. 

Levelezési cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 13.750.000.- Ft 

 

I. rész vonatkozásában a nyertes ajánlatot követő ajánlattevő a következő: 
Ajánlattevő neve: PATINA Bt. 

Ajánlattevő székhelye: 2373 Dabas, Kölcsey u. 6/A 

Levelezési cím: 2373 Dabas, Kölcsey u. 6/A 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 13.838.040.- Ft 

 

II. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő a következő: 

Ajánlattevő neve: GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. 

Levelezési cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 5.080.000.- Ft 

 

II. rész vonatkozásában a nyertes ajánlatot követő ajánlattevő a következő: 
Ajánlattevő neve: PATINA Bt. 

Ajánlattevő székhelye: 2373 Dabas, Kölcsey u. 6/A 

Levelezési cím: 2373 Dabas, Kölcsey u. 6/A 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 5.142.100.- Ft 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére az I. rész 

vonatkozásában a nyertes ajánlattevő GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft-vel, visszalépése 

esetén PATINA Bt -vel. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a II. rész 

vonatkozásában a nyertes ajánlattevő GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft-vel, visszalépése 

esetén PATINA Bt -vel. 

 

Határidő:   A szerződéskötés tervezett időpontja az I. rész vonatkozásában, 2013. április 29.   

        A szerződéskötés tervezett időpontja a II. rész vonatkozásában, 2013. április 29.   

Felelős:      Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester ismerteti a következő határozati javaslatot és szavazást kér rá. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

81/2013. /IV. 17./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) KMOP-4.5.2-11-2002-0016 „Manóvár” Bölcsőde építése kapcsán könyvvizsgálói 

feladatok ellátására benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb összegűt, a 

MaxKontor Bt-t (2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zs. út 19.)  nevezi meg győztesként. 

2.) felhatalmazza az ajánlati felhívásban foglalt szerződés aláírására. 

Határidő: 1.pont:   ---    2. pont: azonnal 

Felelős:     1.pont:  ---     2. pont : Bukodi Károly polgármester 

 

 

4./ Tárgy:   Döntés a Széchenyi Terv keretében kiírt KMOP-4.6.1-11-2012-0022 pályázati 

azonosítószámú Nevelési intézmények fejlesztésére kiírt óvodabővítésre 

kapcsán 

 a) közbeszerzés lebonyolítására érkezett árajánlatokról 

 b.) projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítására érkezett árajánlatokról 

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt ezért ismerteti a határozati 

javaslatot és szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

82/2013. /IV. 17./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) KMOP-4.6.1-11-2012-0022 pályázati azonosítószámú Nevelési intézmények 

fejlesztésére kiírt óvodabővítés kapcsán a közbeszerzés lebonyolítására érkezett 

ajánlatok közül a legalacsonyabb összegűt, a KÁR-MENTOR Bt.(5000 Szolnok, 

Arany J.u.20.) nevezi meg győztesként. 

1.) felhatalmazza az ajánlati felhívásban foglalt szerződés aláírására. 

Határidő: 1.pont: --     2. pont: azonnal 

Felelős:     1.pont: --     2. pont : Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a következő határozati javaslatot és 

szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

83/2013. /IV. 17./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) KMOP-4.6.1-11-2012-0022 pályázati azonosítószámú Nevelési intézmények 

fejlesztésére kiírt óvodabővítés kapcsán a Projektmenedzsment biztosítására 

érkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegűt, a QS Consulting Kft. 

(1118 Budapest, Budaörsi út 4-18 C 1/12.) nevezi meg győztesként. 

1.) felhatalmazza az ajánlati felhívásban foglalt szerződés aláírására. 

Határidő:  1.pont: --      2. pont:  azonnal 

Felelős:      1.pont: --      2. pont : Bukodi Károly polgármester 
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Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a következő határozati javaslatot és 

szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

84/2013. /IV. 17./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

2.) KMOP-4.6.1-11-2012-0022 pályázati azonosítószámú Nevelési intézmények 

fejlesztésére kiírt óvodabővítés kapcsán a Nyilvánosság biztosítására érkezett 

ajánlatok közül a legalacsonyabb összegűt, a QS Consulting Kft. 

(1118 Budapest, Budaörsi út 4-18 C 1/12.)  nevezi meg győztesként. 

2.) felhatalmazza az ajánlati felhívásban foglalt szerződés aláírására. 

Határidő:  1.pont:  --      2. pont:  azonnal 

Felelős:      1.pont:  --      2. pont : Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester a Bajcsy-Zs. utca aszfaltozásával kapcsolatban előadja, hogy a 

megelőző munkálatok már a múlt héten elkezdődtek, ezek befejezése után kerül sor az 

aszfaltozásra, a befejezés május végére várható. Az önkormányzati utakkal kapcsolatban 

elmondja, hogy a kátyúk felmérésre kerültek (180 db). A legtöbb azokon az utakon van, ami 

20-30 évvel ezelőtt lett aszfaltozva. A kátyúzásra a rendelés már leadásra került, a jövő héten 

elkezdik a munkát. 

 

Dönti Károly képviselő jelezni kívánja, hogy a Bajcsy-Zs., Rákóczi, Esze Tamás és a Deák 

Ferenc utcák az építkezés kapcsán rendkívül leterheltek, felhívja a figyelmet ezen utcák 

rendbe tételére, az építkezés befejezése után. 

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 

     Bukodi Károly       Dr. Szabó György 

      Polgármester        Jegyző 

 


