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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 

16.00 órakor megtartott zárt üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő  képviselő 

Hantos Péter képviselő  

Kardos Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő  

Puskás Imre képviselő 

 

8.1 napirend tárgya: Döntés a KMOP-3.3.3-13-2013-0010 azonosító számon 

regisztrált „Napelemes rendszer kialakítása a Bolyai János Gimnázium és 

Kereskedelmi Szakközépiskolában” című projekthez kapcsolódó közbeszerzés 

kiírása kivitelezési munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárások 

ajánlattételi felhívásáról 
 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 
 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly polgármester igen 

Horváth Tamás alpolgármester igen 

Buza Ernő képviselő igen 

Hantos Péter képviselő igen 

Kardos Zoltán képviselő igen 

Kánai Gergely képviselő igen 

Murinainé Murár Emília képviselő  igen 

Puskás Imre     igen 

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

következő határozatot hozta: 

 

21/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a KMOP-3.3.3-13-2013-0010 azonosító számon regisztrált „Napelemes rendszer 

kialakítása a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában” 

című projekthez kapcsolódó ajánlattételi felhívás és dokumentációt jóváhagyja a 

melléklet szerinti adattartalommal 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos 

intézkedések megtételére, illetve az ajánlati felhívást az 1.) pont szerinti 

ajánlattételi felhívásnak megfelelő cégnek küldje meg. 

 

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

Felelős:    1.) – 2.) Bukodi Károly polgármester 
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8.2 napirend tárgya: Az összegzés elfogadása és az eredmény megállapítása a 

„Napelemes rendszer kialakítása a Halászy Károly Általános Iskolában” című, 

KMOP-3-3-3-13-2013-0025 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásában. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly polgármester igen 

Horváth Tamás alpolgármester igen 

Buza Ernő képviselő igen 

Hantos Péter képviselő igen 

Kardos Zoltán képviselő igen 

Kánai Gergely képviselő igen 

Murinainé Murár Emília képviselő  igen 

Puskás Imre     igen 

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

következő határozatot hozta: 

 

22/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a KMOP-3.3.3-13-2013-0025 azonosító számon regisztrált „Napelemes rendszer 

kialakítása a Halászy Károly Általános Iskolában” című projekthez kapcsolódós 

közbeszerzési eljárás eredményét jóváhagyja – a Bírálóbizottság javaslatát 

elfogadva a mellékelt bírálati lapok alapján – az alábbiak szerint: 

Nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 

indokai: 

Gátiba Solar Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 240.) Nevezett ajánlattevő 

ajánlata maradéktalanul megfelelt a vonatkozó ajánlattételi felhívásban, illetve 

dokumentációban meghatározott követelményeknek, továbbá a nevezett 

ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó 

megajánlást. Teljes vállalkozói díj (munkadíj) 31.500.000.- Ft + ÁFA 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos 

intézkedések megtételére, illetve a vállalkozói szerződés megkötésére 

 

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

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

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

       Bukodi Károly       Dr. Szabó György 

       polgármester        jegyző 

 

 

 


