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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20. napján 17.00 órakor 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Hantos Péter képviselő  

Kardos Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

Meghívott vendégek: 

KÁR-MENTOR BT. Tóth Róbert ügyvezető 

KÁR-MENTOR BT. Tóth Adrienn ügyvezető 

B&W Tender Plus Kft.  Papp Mónika Katalin képviselő 

 

 

A Képviselő-testület 8 fővel van jelen. Az ülésről távol maradtak: Murinainé Murár Emília képviselő. 

 

1. napirend tárgya: Döntés  

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

Szabadidőközpont   Energetikai korszerűsítése” pályázathoz kapcsolódó döntés 

meghozatala 

b.) A pályázat további megvalósításához szükséges döntések meghozatala  

 

Bukodi Károly polgármester: A 2014. november 20-án (szerdán) 17.00 órára összehívott rendkívüli 

képviselőtestületi ülést megnyitja. Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 

fővel határozatképes. Az ülésről előzetesen távolmaradását jelezte Murinai Murár Emília. Az ülés 

megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali épületében a tanácsteremben kerül sor. A 

napirendekről rendkívüli ülésen nem szavaznak. Az a.) pontban szereplő tárggyal kapcsolatban átadja 

a szót Tóth Róbert úrnak. 

 

Tóth Róbert KÁR-MENTOR BT. ügyvezetője: Az ajánlattevőknek előírás volt a felelős műszaki 

végzettség, valamint feltétel volt, hogy a nyertes ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 

szerződéskötéskor a kamarai tagságban szerepelni fog. Ezt le is nyilatkozta, de később értesített a 

Polgármester úr arról, hogy nem tudnak belépni a kamarai tagságba, mert nincs meg felsőfokú 

végzettsége. Régebben elég volt a technikusi végzettség melletti gyakorlatot igazolni, de ez változott. 

A felhívásban látható, hogy lenyilatkozták ezt, ennek elmaradása szerződésbontásnak minősül. 

Innentől kezdve visszalépésnek minősül, mivel egyedüli pályázók voltak, így eredménytelennek kell 

nyilvánítani az eljárást a Kbt. alapján.   
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Bukodi Károly polgármester: A Komopex Kft. rendelkezett kamarai tagsággal, csak a kiírásban 

szerepelt egy szigorú kikötés, mely szerint csak egyetemi végzettséggel szerezhető meg ez a tagság. 

Véleménye szerint nem volt világos a tárgyalások során a cég részére, hogy mit kell beszereznie.  

 

Tóth Róbert KÁR-MENTOR BT. ügyvezetője: 2013. végéig lehetett ezzel a végzettséggel is 

szerezni ezt a tagságot. Ez a végzettség öt évre szól, ha 2013. augusztus előtt megszerezte volna, akkor 

érvényes lenne. Két szavazásra lenne szükség. Nyilvánítsa visszalépettnek a Komopex Kft-t és a 

másik, hogy a Kbt. 76.§. (1) bek. b.) pontja alapján az eljárás eredménytelen.  

 

Bukodi Károly polgármester: Név szerinti szavazást kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása” tárgyú pályázati felhívás keretén belül KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 

azonosító számon regisztrált „Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” című 

projekt kivitelezési munkálatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás során kihirdetett Komopex 

Kft. (2141 Csömör, Ó-hegy u.1.) nyertes ajánlattevőt az ajánlattételi felhívás 27.) Egyéb feltételek 32.) 

pontja alapján, - „Ajánlattevő részéről nyilatkozat benyújtása szükséges, arra vonatkozóan, hogy 

nyertessége esetén vállalja, hogy a megjelölt szakemberek a szerződés megkötésekor szerepelni fognak 

az akkor hatályos 266/2013.(VII.11.) Korm. rendeletben előírt műszaki ellenőri névjegyzékben. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a névjegyzékbevétel elmaradását ajánlatkérő a 

nyertes visszalépésének tekinti, és a Kb. 124. §. (4) bekezdése alapján, a második legkedvezőbb 

ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést” – nyilvánítsa visszalépettnek, a kamarai névjegyzékbe való 

szereplés elmaradása miatt. 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen  

Buza Ernő  igen  

dr.Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter  igen 

Kardos Zoltán  igen 

Kánai Gergely  igen 

Puskás Imre   igen 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen (egyhangú) név szerinti szavazattal meghozta az 

alábbi határozatot: 

243/2014.(XI.20.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása” tárgyú pályázati felhívás keretén belül KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 

azonosító számon regisztrált „Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” című 

projekt kivitelezési munkálatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás során kihirdetett Komopex 

Kft. (2141 Csömör, Ó-hegy u.1.) nyertes ajánlattevőt az ajánlattételi felhívás 27.) Egyéb feltételek 32.) 

pontja alapján, - „Ajánlattevő részéről nyilatkozat benyújtása szükséges, arra vonatkozóan, hogy 

nyertessége esetén vállalja, hogy a megjelölt szakemberek a szerződés megkötésekor szerepelni fognak 

az akkor hatályos 266/2013.(VII.11.) Korm. rendeletben előírt műszaki ellenőri névjegyzékben. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a névjegyzékbevétel elmaradását ajánlatkérő a 

nyertes visszalépésének tekinti, és a Kb. 124. §. (4) bekezdése alapján, a második legkedvezőbb 

ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést” – nyilvánítsa visszalépettnek, a kamarai névjegyzékbe való 

szereplés elmaradása miatt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: --- 
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Bukodi Károly polgármester: Név szerinti szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása” tárgyú pályázati felhívás keretén belül KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 

azonosító számon regisztrált „Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” című 

projekt kivitelezési munkálatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. §. (1) bekezdés b) 

pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.  

A Kbt. 76.§. (1) bekezdés az alábbiakat tartalmazza: Eredménytelen az eljárás ha … „b) kizárólag 

érvénytelen ajánlatokat … nyújtottak be;...” 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen  

Buza Ernő  igen  

dr.Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter  igen 

Kardos Zoltán  igen 

Kánai Gergely  igen 

Puskás Imre   igen 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen (egyhangú) név szerinti szavazattal meghozta az 

alábbi határozatot: 

244/2014.(XI.20.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása” tárgyú pályázati felhívás keretén belül KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 

azonosító számon regisztrált „Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” című 

projekt kivitelezési munkálatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. §. (1) bekezdés b) 

pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.  

A Kbt. 76.§. (1) bekezdés az alábbiakat tartalmazza: Eredménytelen az eljárás ha … „b) kizárólag 

érvénytelen ajánlatokat … nyújtottak be;...” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: -- 

 

Kánai Gergely képviselő: Megkérdezi, hogy mint nyertes ajánlattevőnek, nem kellett ajánlati 

kötöttséghez tartani magát? 

 

Tóth Róbert KÁR-MENTOR BT. ügyvezetője: Ajánlati kötöttsége megszűnt, mert így most már 

érvénytelen ajánlatot is tett. Alkalmassági követelmény volt, melyet nem teljesített. Vitatni lehetne azt, 

hogy hamis nyilatkozat tett. Visszalépésnek kell tekinteni, mert nem szabhatják feltételként a kamarai 

tagságot.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szünetet rendel el.  

 

S z ü n e t  

 

Bukodi Károly polgármester: A napirendként tárgyalt b./ pont keretében javasolja a közbeszerzési 

eljárás lebonyolításával ugyanazon céget megbízni, mint az előző kettő eredménytelen eljárás során. 

Ez a cég gyorsan és hatékonyan bonyolít. Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Egressy Gábor Szabadidőközpont (2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.46-48.) vonatkozásában benyújtott  

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számon regisztrált  energetikai korszerűsítés pályázat 

végrehajtása során a közbeszerzési lebonyolítói feladatok ellátásával a  B&W Tender Plus Kft-t 

(1092 Budapest, Erkel F. u. 14/A I/7.)  bízza meg. 

2.)  Felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtásához kötődő intézkedések 

és nyilatkozatok megtételére valamint a vállalkozói szerződés aláírására.  
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Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen  

Buza Ernő  igen  

dr.Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter  igen 

Kardos Zoltán  igen 

Kánai Gergely  igen 

Puskás Imre   igen 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen (egyhangú) név szerinti szavazattal meghozta az 

alábbi határozatot: 

245/2014.(XI.20.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3.) az Egressy Gábor Szabadidőközpont (2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.46-48.) vonatkozásában benyújtott  

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számon regisztrált  energetikai korszerűsítés pályázat 

végrehajtása során a közbeszerzési lebonyolítói feladatok ellátásával a  B&W Tender Plus Kft-t 

(1092 Budapest, Erkel F. u. 14/A I/7.)  bízza meg. 

4.)  Felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtásához kötődő intézkedések 

és nyilatkozatok megtételére valamint a vállalkozói szerződés aláírására.  

 

Határidő: 1.) azonnal 2.) folyamatos  

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

 

 

A Polgármester a következő napirendek megtárgyalásához zárt ülést rendel el. 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendhez kapcsolódó előterjesztés és ahhoz kapcsolódó anyag a 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra került. 

 

K.m.f. 

 

 

       Bukodi Károly                                Dr. Szabó György 

        polgármester                               jegyző 

 

 


