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J e g y z ő k ö n y v  

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 13. napján megtartott 

rendkívüli zárt üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

Napirend tárgya: 
2. Tárgy: Döntés a 162/2016. (VI. 29.) számú ÖK. határozat visszavonásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

164/2016. (VII. 13.) számú ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a 162/2016.(VI.29.) számú ÖK. határozatát visszavonja, és „az ócsai 090/3 hrsz-ú 

területen található betontörmelék ártalmatlanítása” elnevezésű beszerzési eljárást 

eredménytelennek nyilvánítja, mivel a legalacsonyabb árajánlatot adó TEKO RC Kft. 

által meghatározott vállalkozási díj mértéke is olyan magas, amelynek kifizetése Ócsa 

Város Önkormányzat 2016. évi költségvetését nagymértékben megterhelné, és annak 

polgári peres eljárás keretében történő visszakövetelése is aránytalanul hosszú időt 

venne igénybe, ezáltal elfogadja a B2 TRANS Kft. által – jelen napirend mellékletét 

képező – nyilatkozatban foglaltakat, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az ócsai 090/3 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan területén 

a feltárási, ártalmatlanítási, kezelési, lerakóban történő elhelyezési munkálatok 

szakszerű, hatóság által előírt módon történő elvégzésére a rendelkezésre álló határidő 

meghosszabbítását 2016. szeptember 30. napjáig kérelmezze a Pest Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálytól, 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az ócsai 090/3 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan területén 

a B2 TRANS Kft. által elvégzendő feltárási, ártalmatlanítási, kezelési, lerakóban 

történő elhelyezési munkálatok szakszerű, a Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által előírt módon történő 

elvégzésének folyamatos nyomon követéséről gondoskodjon, 

4.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert az ócsai 090/3 hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlan területén feltárt kommunális hulladék elszállításával kapcsolatos 

adminisztrációs és egyéb feladatok ellátására. 

 

Határidő: 1.)-4.) azonnal 

Felelős: 1.)---, 2.)-4.) polgármester 
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A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly             Dr. Molnár Csaba 
            polgármester              jegyző 


