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J e g y z ő k ö n y v  

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16. napján 

megtartott zárt üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

 

Napirend tárgya: 

8.1.Tárgy: Az "autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közforgalmú 

közlekedési szolgáltatás ellátása" tárgyban kiírt pályázat eredményének megállapítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

238/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett pályázatok, a bontási 

jegyzőkönyv és a bírálati lapra alapozottan az alábbi ajánlatokat érvényesnek minősíti: 

- az M-BUSSAL Kft. (adószám: 23444580-2-14) ajánlata érvényes, az ajánlattevő 

megfelelő módon igazolta pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasságát, 

nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, s az ajánlat megfelel az ajánlattétel formai, 

tartalmi feltételeinek. 

- a HAMSZA Kft. (adószám: 12724833-2-03) ajánlata érvényes, az ajánlattevő 

megfelelő módon igazolta pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasságát, 

nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, s az ajánlat megfelel az ajánlattétel formai, 

tartalmi feltételeinek. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     --- 
 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 
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239/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1.) A "Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedési szolgáltatás 

ellátása" tárgyban kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és eredményét 

jóváhagyja. A mellékletként csatolt bírálati lap, valamint a pályázati anyagok alapján az 

eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 

Neve HAMSZA Kft. 

Székhely címe 6000 Kecskemét Izsáki u. 2. 

 

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat tartalmazza az összességében legelőnyösebb 

ajánlatot, azaz nevezett ajánlattevő érte el a legmagasabb pontszámot. 

 

2.) a tárgyi szolgáltatás megrendelés vonatkozásában a szükséges pénzügyi forrást a 

mindenkori tárgyévi költségvetés terhére biztosítja. 

 

3.) felhatalmazza a Polgármestert  

a) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § (8) 

bekezdése szerinti emlékeztető elkészítésére; 

b) az eredmény kihirdetésére;  

c) a közszolgáltatási szerződés előkészítésére és aláírására. 

Határidő:1.) azonnal,  

 2.) azonnal és folyamatos, 

 3. a) azonnal, b) 2015. december 17. 10.00 óra, c) 2015. december 22. 

Felelős:  1.)-2.) --,  

 3.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

8.2.Tárgy: Döntés „Ócsa Város Díszpolgára” cím adományozásáról (szóbeli 

előterjesztés) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

240/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Göbölös Ibolya (2364 Ócsa, Kiss János utca 49/B.) szám alatti lakos részére „Ócsa 

Város Díszpolgára" címet adományoz. 

2. A díszpolgári cím átadására a Magyar Kultúra Napja keretében tartandó rendezvényen 

kerül sor. 

Határidő: 1.) pont: azonnal, 2.) pont: 2016. január 31. 

Felelős: 1.)-2.) pont: polgármester 
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A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

        Bukodi Károly       Dr. Molnár Csaba 

          polgármester        jegyző 


