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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6. napján 17.00 

órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak: 

Horváth Tamás alpolgármester 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Hantos Péter képviselő  

Kardos Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Murinainé Murár Emília  képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

Meghívottak: 

 

A Képviselő-testület 7 fővel van jelen. Az ülésről távol maradtak: Bukodi Károly 

polgármester, Buza Ernő képviselők. 

 

1. napirend: :   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, 
tárgyú közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívásáról 

 

Horváth Tamás alpolgármester: Köszönti a megjelenteket, illetve Papp Mónika 

közbeszerzőt a B&W Tender Plus Kft. képviseletében. Kánai Gergely képviselő úrtól az 

kiküldött anyaggal kapcsolatos kapott észrevétellelt megvizsgálták. Az anyagban csak elírás 

történt, de természetesen a jelenlévő Papp Mónika a felvetett második kérdéssel 

kapcsolatosan tájékoztatást nyújt.  

 

Papp Mónika közbeszerző: Köszöni a bizalmat a felhívás rohammunkában készült, hiszen a 

mai napon kapták meg ők is az anyagot, így az elírás ennek köszönhetően történt. 

Természetesen, ha nem éri el a 40.000.000.- forintot az árbevétel, illetve ha nem éri el a 

100.000.000.- forintot akkor alkalmatlan. Az előlegnek a szerződésben történő rögzítése 

miden esetben az utolsó oldalon történik, mely előírja, hogy a szerződés csak úgy érvényes, 

ha a tervtételi dokumentációt és az ajánlattételi felhívást együttesen alkalmazza.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást, és átadja a szót dr. Szabó György 

jegyző úrnak, hogy a határozati javaslatokat egy mondattal kiegészítse. 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő: Érdeklődik, hogy azt a bizonyos 10%-os előleg számlát be kell-

e hívják még december 15-ig. 
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Papp Mónika közbeszerző: A közbeszerzési törvény rendelkezik, hogy 30% előleget kell 

biztosítani az ajánlatkérőknek. Véleménye szerint egy másik kérdés, hogy a nyertes 

vállalkozó az előleget igénybe veszi-e, de a részszámlázásnak a lehetőségét úgy osztották, 

hogy mindenképpen belekerüljön és le tudja hívni az Önkormányzat.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: A testületi ülésre megérkezett Kánai Gergely képviselő. 

Kéri a Papp Mónikát, hogy ismételje meg az elmondottakat, mivel az észrevételt a képviselő 

úr tette.  

 

Papp Mónika közbeszerző: Az első észrevétellel kapcsolatosan ott valóban egy elírás 

történt, melyet értelemszerűen javítanak. A második észrevétel kapcsolatban annyi 

kiegészítéssel élne, hogy a szerződéstervezet utolsó oldala tartalmazza, hogy maga a 

szerződés együttesen érvényes az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval. A 

dokumentáció pedig részletesen tárgyalja az előleg, a részszámla és a végszámla kérdését.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: Köszöni a részletes tájékoztatást, több kérdés észrevétel 

nem érkezett, így ismételten felkéri Jegyző urat, hogy a javított határozati javaslat 

kiegészítésére és mindkét határozat esetén névszerinti szavazást kér.  

 

Dr. Szabó György jegyző: Mindkét határozati javaslat második pontjánál csak egy 

pontosítást tenne, mely úgy hangzik, hogy a határozati javaslatok második pontja helyesen: 

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

megtételére, illetve hogy az ajánlati felhívást az arra alkalmas cégeknek juttassa el”. 

 

Horváth Tamás alpolgármester: Névszerinti szavazást kér az alábbi határozati javaslatra: 

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, illetve hogy az ajánlati felhívást az arra alkalmas cégeknek juttassa el 

 

Névszerinti szavazás: 

Horváth Tamás   igen 

Dr. Gallai Zoltán   igen 

Hantos Péter    igen 

Kardos Zoltán    igen 

Kánai Gergely    igen 

Murinainé Murár Emília  igen 

Puskás Imre    igen 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta 

 

220/2014. (XI.06.) 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   



3 

 

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

megtételére, illetve hogy az ajánlati felhívást az arra alkalmas cégeknek juttassa el 

 

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

Felelős: 1.-2.) Bukodi Károly polgármester 

 

 

Horváth Tamás alpolgármester: Névszerinti szavazást kér 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, illetve hogy az ajánlati felhívást az arra alkalmas cégeknek juttassa el 

 

Névszerinti szavazás: 

Horváth Tamás   igen 

Dr. Gallai Zoltán   igen 

Hantos Péter    igen 

Kardos Zoltán    igen 

Kánai Gergely    igen 

Murinainé Murár Emília  igen 

Puskás Imre    igen 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta 

 

221/2014. (XI.06.) 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, illetve hogy az ajánlati felhívást az arra alkalmas cégeknek juttassa el 

 

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

Felelős: 1.-2.) Bukodi Károly polgármester 

 

 

Az alpolgármester napirend megtárgyalása után az ülést bezárta. 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendhez kapcsolódó előterjesztés és ahhoz kapcsolódó anyagok 

a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerültek. 

 

K.m.f. 

 

 

       Horváth Tamás                                Dr. Szabó György 

        alpolgármester                               jegyző 


