
Jegyzőkönyv 
 
Készült: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 21. napján tartott 
rendkívüliüléséről. 
 
Jelen vannak 
Bukodi Károly   polgármester 
Balló Benő   képviselő 
Darócziné Kozma Judit képviselő 
Krisztián László  képviselő 
Török László   képviselő 
Valóczki Melinda  képviselő 
 
dr. Molnár Csaba  jegyző 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
6 fővel határozatképes. Rendkívüli ülés lévén a napirendről nem kell szavazni.  
 
Napirend tárgya: 

1. Tárgy: Döntés a Gimnáziumi Menza előtti járdaszakasz felújításáról 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1599 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
előtti járdaszakaszt teljeskörűen fel kívánja újítani a mellékelten csatolt műszaki tartalom 
alapján, amelynek elvégzésével az ERŐS-ÉK TECH Kft.-t (3100 Salgótarján, Alkotmány 
út 1. fszt. 4., adószám: 26314523-2-12, cégjegyzékszám: 12-09-010430) bízza meg. A 
vállalkozási díj: 2.187.000 Ft+ÁFA. A vállalkozási díjat Ócsa Város Önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások 
terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott céggel kötendő vállalkozási 
szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) tartózkodó szavazattal 
elutasította a következő határozatot: 
 

228/2020. (IX. 21.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1599 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
előtti járdaszakaszt teljeskörűen fel kívánja újítani a mellékelten csatolt műszaki tartalom 
alapján, amelynek elvégzésével az ERŐS-ÉK TECH Kft.-t (3100 Salgótarján, Alkotmány 
út 1. fszt. 4., adószám: 26314523-2-12, cégjegyzékszám: 12-09-010430) bízza meg. A 
vállalkozási díj: 2.187.000 Ft+ÁFA. A vállalkozási díjat Ócsa Város Önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások 
terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott céggel kötendő vállalkozási 
szerződés előkészítésére és aláírására. 



 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---; 2.) polgármester 
 
A napirendek megtárgyalását követően a Polgármester az ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 
 


