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J e g y z ő k ö n y v  
 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 4. napján 1730 órakor 

megtartott rendkívüli 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 

 

Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Dr. Gallai Zoltán és Puskás Imre képviselő 

távolmaradását előre jelezte. Hantos Péter és Kánai Gergely képviselő valószínűsíthetően 

késik.   

 

1. Tárgy: Döntés az Ócsai Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása tárgyában 

műszaki ellenőr kiválasztásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester három árajánlat érkezett be, amelyek közül úgy gondolja, hogy 

a legkedvezőbbet lenne célszerű elfogadni, amely az Épületenergetic Kft. ajánlata 629.921,- 

Ft + ÁFA.  

 

Szavazást kér a következőre: 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy az Ócsai Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének teljeskörű 

felújításához szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására 

……………………………-t (…………………………………..)  bízza meg. A 

vállalkozási díj: ……………………….. Ft+ÁFA. A vállalkozási díjat Ócsa Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének felújítási kiadásának terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott céggel/vállalkozóval kötendő 

megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta:  

 

110/2017. (V.4.) számú ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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1.) úgy dönt, hogy az Ócsai Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének teljeskörű 

felújításához szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására Épületenergetic Kft.-t 

(1044 Budapest, Katód utca 5. 1. em. 2.; adószám: 23893630-2-41; cégjegyzékszám: 

01-09-983086) bízza meg. A vállalkozási díj: 629.921,- Ft+ÁFA. A vállalkozási díjat 

Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének felújítási kiadásának terhére 

biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott céggel/vállalkozóval kötendő 

megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős: 1.)---2.) polgármester 

 

A napirend megtárgyalása után a polgármester (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján üzleti érdekek sérelmének 

elkerülése érdekében) zárt ülést rendelet el. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly           dr. Molnár Csaba 

             polgármester            jegyző 


