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J E G Y Z Ő K Ö N Y V : 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 4. napján 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

 

Meghívottak: 

Tóth Róbert a KÁR-MENTOR BT. ügyvezetője 

Horváth Zoltán főépítész 

 

NAPIREND: 
1./ Tárgy:   Döntés 

a) a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0144 azonosító számon regisztrált „A Bolyai János 

Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése” című 

projekthez kapcsolódó közbeszerzés kiírása kivitelezési munkálatainak ellátása, 

b) a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0098 azonosító számon regisztrált „Energetikai 

korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában” című projekthez 

kapcsolódó közbeszerzés kiírása kivitelezési munkálatainak ellátása, 

c) valamint a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0198 azonosító számon regisztrált „Egressy 

Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó 

közbeszerzés kiírása kivitelezési munkálatainak ellátása 
tárgyú közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívásáról 

     Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

1/a napirend tárgya: KEOP-5.5.0./A/12-2013-0144 azonosító számon regisztrált „A 

Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése” című 

projekthez kapcsolódó közbeszerzés kiírása kivitelezési munkálatainak ellátása tárgyú 

közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívásáról 

 

Bukodi Károly polgármester a 2014. szeptember 4-én (csütörtökön) 14.00 órára munkaterv 

szerint összehívott képviselő-testületi ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van. Határozatképes. Az ülésről távol 

maradt: Bukodi Jánosné, Dönti Károly, Inczeffy Szabolcs és Török László képviselő. Az ülés 

megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali épületében a tanácsteremben kerül sor. 

Rendkívüli ülés lévén az írásban kiküldött napirend szerint tárgyalnak. 

Egyetlen nagy napirendjük van a KEOP pályázati kiírás elfogadása. Az elmúlt ülésen nem 

döntöttek, mert volt egy közbeszerzési hiányosság és egy észrevétele a Főépítész úrnak. Most 

már minden rendben van és készen van a kiíráshoz. Kéri ennek megerősítését. 

 

Tóth Róbert ügyvezető: Minden teljesen rendben van. 
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Horváth Zoltán főépítész: Igen, minden rendben van. A tegnapi napon kiküldött anyag 

ötödik oldalán már kizárólag a 85 %-os támogatottságú fejezetrész szerepel. Eltűnt az 

önkormányzatot terhelő 100 %-os rész, mely az elmúlt egy hónapban lezajlott műszaki 

előkészítésnek köszönhető. Véleménye szerint műszakilag és közbeszerzésileg is az anyag 

ezzel helyreállt.  

 

Bukodi Károly polgármester: Kérdés, észrevétel nem volt. A közbeszerzési eljárás alapján 

név szerinti szavazást kér először a gimnáziumra vonatkozóan az alábbiak szerint:  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0144 azonosító számon regisztrált „A Bolyai János 

Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése” című 

projekthez kapcsolódó ajánlattételi felhívást jóváhagyja   

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedések 

megtételére.  

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly  igen 

Horváth Tamás igen 

Buza Ernő  igen 

Dr.Gallai Zoltán igen 

Kardos Zoltán  igen 

Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

152/2014./IX.4./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0144 azonosító számon regisztrált „A Bolyai János 

Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése” című 

projekthez kapcsolódó ajánlattételi felhívást jóváhagyja   

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: 1.) azonnal, 2.) azonnal és folyamatos 

Felelős: 1.-2.) polgármester 

 

 

1/b napirend tárgya: a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0098 azonosító számon regisztrált 

„Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában” című projekthez 

kapcsolódó közbeszerzés kiírása kivitelezési munkálatainak ellátása tárgyú 

közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívásáról 

 

Bukodi Károly polgármester: Ezt követően név szerinti szavazást kér az Óvoda 

vonatkozásában az alábbi határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0098 azonosító számon regisztrált „Energetikai 

korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában” című projekthez kapcsolódó 

ajánlattételi felhívást jóváhagyja 

2.)  felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedések 

megtételére.  
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A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly  igen 

Horváth Tamás igen 

Buza Ernő  igen 

Dr.Gallai Zoltán igen 

Kardos Zoltán  igen 

Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

153/2014./IX.4./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0098 azonosító számon regisztrált „Energetikai 

korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában” című projekthez kapcsolódó 

ajánlattételi felhívást jóváhagyja 

2.)  felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: 1.) azonnal, 2.) azonnal és folyamatos 

Felelős: 1.-2.) polgármester 

 

 

 

1/c napirend tárgya: a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0198 azonosító számon regisztrált 

„Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” című projekthez 

kapcsolódó közbeszerzés kiírása kivitelezési munkálatainak ellátása tárgyú 

közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívásáról 

 

Bukodi Károly polgármester: Név szerinti szavazást kér az Egressy vonatkozásában az 

alábbi határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0198 azonosító számon regisztrált „Egressy Gábor 

Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó 

ajánlattételi felhívást jóváhagyja   

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedések 

megtételére.  

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly  igen 

Horváth Tamás igen 

Buza Ernő  igen 

Dr.Gallai Zoltán igen 

Kardos Zoltán  igen 
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Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

154/2014./IX.4./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0198 azonosító számon regisztrált „Egressy Gábor 

Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó 

ajánlattételi felhívást jóváhagyja   

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: 1.) azonnal, 2.) azonnal és folyamatos 

Felelős: 1.-2.) polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Megköszöni valamennyi résztvevő munkáját és megjelenését. 

Elmondja, hogy az utolsó pillanatokban döntöttek, mert a támogatás felhasználásról szóló 

fejezet szerint 2014. december 31-én a határidő lejár két intézmény vonatkozásában. Ezért 

legkésőbb október közepéig meg kell kötni a szerződést a nyertesekkel. Dönteni még ez a 

Képviselő-testület dönt, de a szerződések aláírása már az új Polgármester feladata.  

 

Tóth Róbert ügyvezető:  Ha a mai nappal kiküldik az ajánlattevők számára és a beadási 

határidő 19-e, elbírálják a várhatóan 19 ajánlatot, azt vélhetően október 1-én tudják 

megküldeni. Ez függ attól is, hogy mennyi hiánypótlásra lesz szükség.  

 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendhez kapcsolódó előterjesztés és ahhoz kapcsolódó anyagok 

a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerültek. 

 

A napirendek megtárgyalása utána a polgármester az ülést bezárta.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

       Bukodi Károly             Dr. Szabó György 

        Polgármester             Jegyző 
 


