
1 

 

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 z á r t  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: 

B&W Tender Plus Kft. Papp Mónika Katalin képviselő 

 

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

 

 

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: 

246/2014.(XI.20.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a közbeszerzési eljárás tekintetében 

döntéshozatalra jogosult szervezet – a közbeszerzési eljárás során megtartott tárgyalást követően – a 

Bírálóbizottság által előterjesztett döntési javaslattal egyezően, meghozta az alábbi eljárást lezáró 

döntést: Ócsa Város Önkormányzata által az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása” című pályázat keretében kiírt a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0144 

kódjelű „A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése” 

tárgyú építés-kivitelezési munkák elvégzése” közbeszerzési eljárás eredményes volt.  

 

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

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

 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen  

Buza Ernő  igen  

dr.Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter  igen 

Kardos Zoltán  igen 
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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: 

247/2014.(XI.20.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  

1.) mint a közbeszerzési eljárás tekintetében döntéshozatalra jogosult szervezet – a közbeszerzési 

eljárás során megtartott tárgyalást követően – a Bírálóbizottság által előterjesztett döntési 

javaslattal egyezően az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása” című pályázat keretében kiírt a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0144 kódjelű „A 

Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése” tárgyú 

építés-kivitelezési munkák elvégzése” közbeszerzési eljárás nyertesének az alábbi 

ajánlattevőt hirdeti ki.  

 

Ajánlattevő neve: Kinamé Kft. 

Székhelye:  2360 Gyál, Toldi M. u. 45. 

Nettó ajánlati ár (HUF)  147.980.000,- Ft. 

 

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

vállalkozói szerződés aláírására.  

 

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

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

 

 

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: 

248/2014.(XI.20.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a közbeszerzési eljárás tekintetében 

döntéshozatalra jogosult szervezet – a közbeszerzési eljárás során megtartott tárgyalást követően – a 

Bírálóbizottság által előterjesztett döntési javaslattal egyezően, meghozta az alábbi eljárást lezáró 

döntést: Ócsa Város Önkormányzata által az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása” című pályázat keretében kiírt a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0098 

kódjelű „Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában” tárgyú építés-

kivitelezési munkák elvégzése” közbeszerzési eljárás eredményes volt.  

 

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

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

 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen  

Buza Ernő  igen  
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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: 

249/2014.(XI.20.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  

1.) mint a közbeszerzési eljárás tekintetében döntéshozatalra jogosult szervezet – a közbeszerzési 

eljárás során megtartott tárgyalást követően – a Bírálóbizottság által előterjesztett döntési 

javaslattal egyezően az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása” című pályázat keretében kiírt KEOP-5.5.0./A/12-2013-0098 kódjelű 

„Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában” tárgyú építés-

kivitelezési munkák elvégzése” közbeszerzési eljárás nyertesének az alábbi ajánlattevőt 

hirdeti ki.  

 

Ajánlattevő neve: Kinamé Kft. 

Székhelye:  2360 Gyál, Toldi M. u. 45. 

Nettó ajánlati ár (HUF)  48.750.000,- Ft. 

 

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

vállalkozói szerződés aláírására.  

 

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

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

 

 

A Polgármester a következő napirendek megtárgyalása után az ülést bezárta. 

 

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 

 

 

 


