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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11. napján 16.00 

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 

Kánai Gergely képviselő 

 

Meghívottak: 

 

A Képviselő-testület 5 fővel van jelen.  

Az ülésről késésüket, esetleges távolmaradásukat jelezték Hantos Péter, Kardos Zoltán 

képviselők.  

Az ülésre 16. óra 04 perckor megérkeztek Murinainé Murár Emília képviselő asszony, Hantos 

Péter, Puskás Imre képviselők.  

 

1. napirend: Döntés „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” elnyert pályázathoz 

közbeszerzés lebonyolítására érkezett ajánlatokról 

 

Névszerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás   igen 

Buza Ernő    igen 

Dr. Gallai Zoltán   igen 

Hantos Péter    igen 

Kánai Gergely    igen 

Murinainé Murár Emília  igen 

Puskás Imre    igen 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt.  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta 

 

266/2014. (XII.11.) 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 „Épületenergetikai fejlesztések és 

közvilágítás energiatakarékos átalakítása” tárgyú pályázati felhívás keretén belül KEOP-
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5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számon regisztrált „Egressy Gábor Szabadidőközpont 

Energetikai korszerűsítése” című közbeszerzési eljárás érvényes volt.  

 

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

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

 

Névszerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás   igen 

Buza Ernő    igen 

Dr. Gallai Zoltán   igen 

Hantos Péter    igen 

Kánai Gergely    igen 

Murinainé Murár Emília  igen 

Puskás Imre    igen 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt.  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta 

 

267/2014. (XII.11.) 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” tárgyú pályázati felhívás keretén belül 

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

Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” című projekt építés-kivitelezési 

munkálatainak ellátása” elnyert pályázathoz közbeszerzés lebonyolítására érkezett 

ajánlatokról” közbeszerzési eljárás nyertesének az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki.  

 

Ajánlattevő neve: Komopex Kft. 

Székhelye:  2141 Csömör, Óhegy u.1. 

Nettó ajánlati ár (HUF)  70.219.260,- 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 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. 

 

       Bukodi Károly                                Dr. Szabó György 

        polgármester                               jegyző 


