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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napján 16.30 

órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Hantos Péter képviselő  

Kardos Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Murinainé Murár Emília  képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

 

A Képviselő-testület 8 fővel van jelen. Az ülésről távol maradtak Buza Ernő képviselő.  

 

 

Bukodi Károly polgármester: a 2015. február 11-én (szerdán) 16.30 órára összehívott 

rendkívüli képviselő-testületi ülést megnyitja. Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület 8 fővel jelen van és határozatképes. Az ülésről távolmaradását jelezte Buza 

Ernő képviselő. Az ülés megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali épületében a 

tanácsteremben kerül sor.  

 

NAPIREND: 
 

Zárt ülés keretében 
(Zárt ülés keretében történő tárgyalást az alábbiak indokolják: a Közbeszerzési Döntő 
Bizottság határozata alapján meghatározott esélyegyenlőségi elv, valamint a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 2. § (1)-(3) 
bekezdésében foglalt elvek biztosítása. Név szerinti szavazás a Kbt. 22. § (5) bekezdése 
alapján szükséges.)  
 
1./ Tárgy: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda tető, illetve 

csapadékvíz-elvezető rendszer cseréjének elvégzéséhez szükséges közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására érkezett árajánlatokról.  

Előadó: Bukodi Károly polgármester  
 

 

1. napirend tárgya: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda tető, 
illetve csapadékvíz-elvezető rendszer cseréjének elvégzéséhez szükséges közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására érkezett árajánlatokról. 

 

Bukodi Károly polgármester: mivel az ajánlatok sajnálatos módon csak az előző testületi-

ülést követően érkeztek meg, így kénytelen volt egy újabb testületi-ülés összehívásáról 

rendelkezni. A napirenddel kapcsolatos kérdés, észrevétel nem érkezett, így névszerinti 

szavazást kér az alábbi napirendi javaslatra.  
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda tető, illetve csapadékvíz-elvezető 

rendszer cseréjének elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításával, és az 

azzal kapcsolatos feladatok ellátásával Papp Mónika egyéni vállalkozót (2360 Gyál, 

Somogyi Béla utca 15.) bízza meg.  

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

intézkedések és nyilatkozatok megtételére, valamint a megbízási szerződés aláírására.  

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Dr.Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter    igen 

Kardos Zoltán   igen 

Kánai Gergely    igen 

Murinainé Murár Emília  igen 

Puskás Imre   igen 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 8 igen (egyhangú) 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

28/2015. (II. 11.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda tető, illetve csapadékvíz-elvezető 

rendszer cseréjének elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításával, és az 

azzal kapcsolatos feladatok ellátásával Papp Mónika egyéni vállalkozót (2360 Gyál, 

Somogyi Béla utca 15.) bízza meg.  

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

intézkedések és nyilatkozatok megtételére, valamint a megbízási szerződés aláírására.  

 

Határidő: 1.) azonnal 2.) folyamatos  

Felelős:  1.)-2.) 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. Molnár Csaba 

        polgármester                             mb  jegyző 
 


