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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27. napján megtartott 

zárt üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Hantos Péter képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

 

 

 

Napirend tárgya: 

8.1. Tárgy:  A „Lakossági Járdaépítés támogatása” tárgyában beérkezett pályázatok 

elbírálása 

 Előadó:  Horváth Tamás alpolgármester 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

19/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) megbízza a ZEOLIT Tüzelő és Építőanyag Kiskereskedelmi Kkt. (2364 Ócsa, Kisfaludy u. 

6.)-t az V. járdaépítési program keretében jelen napirend mellékletét képező 42 db érvényes 

pályázó járdaépítéséhez szükséges cement és sóder építőanyag beszerzésére és kiszállítására, 

cement bruttó 3.700 Ft/q és sóder bruttó 4.900 Ft/m3 egységáron, amely összeget Ócsa Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetés felújítási kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

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

Felelős: 1.) --- 2.) polgármester 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

20/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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1.) megbízza Máté Mihály egyéni vállalkozót (2364 Ócsa, Halászy K. u. 114.) az V. 

járdaépítési program keretében jelen napirend mellékletét képező 42 db érvényes pályázó 

járdaépítése során keletkező beton és aszfalt építési törmelék hulladék-feldolgozóba történő 

elszállítására 14.728 Ft+ÁFA/konténer egységáron, amely összeget Ócsa Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetés felújítási kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 

előkészítésére és aláírására 

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

Felelős: 1.) --- 2.) polgármester 
 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

21/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) megbízza a TEKO-RC Kft-t (2360 Gyál, Szent István utca 101.) az V. járdaépítési 

program keretében jelen napirend mellékletét képező 42 db érvényes pályázó járdaépítése 

során keletkező beton és aszfalt építési törmelék hasznosítására Beton-földdel kevert 800 

Ft/tonna+ÁFA és Bitumen keverék 800 Ft/tonna+ÁFA egységáron, amely összeget Ócsa 

Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés felújítási kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

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

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

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

22/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) elfogadja az előterjesztés mellékletét képező V. járdaépítési program pályázatait 

összefoglaló táblázatban foglaltakat és támogatja a 42 db pályázó pályázatát, amely alapján 

azokat érvényesnek minősíti.  

2.)  felhatalmazza a polgármestert, hogy  az V. járdaépítési programmal kapcsolatosan 

felmerülő további adminisztrációs feladatok ellátására, többek között a nyertes pályázókkal 

történő megállapodások elkészítésére és aláírására. 

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

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

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 Bukodi Károly      Dr. Molnár Csaba 

            polgármester        jegyző 


