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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 11. napján tartott 
rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 
Murinainé Murár Emília alpolgármester 
Balló Benő képviselő 
Darócziné Kozma Judit képviselő 
dr. Gallai Zoltán képviselő 
Icsó László képviselő 
 
Meghívottak: 
dr. Molnár Csaba jegyző 
Lauter Attila tervező 
 
Napirend tárgya: 

1. Tárgy: Döntés az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott Lilaakác utca szilárd burkolattal 
történő ellátása tárgyában felelős műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztásáról 

 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
6 fővel határozatképes, rendkívüli ülés lévén a napirendekről nem szavaznak. Ahogyan már 
korábban beszéltek róla, mindösszesen 4 olyan út van a városban, amelyen nincsen aszfalt, vagy 
pedig felújításra szorul. Ezek a Lilaakác, az Etele az Álmos vezér és a Széchenyi. Elkezdtek ezeken 
dolgozni. A felsoroltak közül a legrosszabb és leginkább felújításra szoruló a Lilaakác utca, melynek 
állapotával kapcsolatosan az elmúlt napokban több e-mail és üzenet érkezett. Úgy gondolja, hogy 
mivel a szükséges összeg rendelkezésre áll, célszerű lenne az út aszfaltozását még az idei évben 
elvégezni, éppen azért, mert felesleges lenne több százezret rákölteni, ha jövőre aszfaltozásra kerül. 
 
Balló Benő képviselő: A terveken látta, hogy csak a 8-as számig van betervezve. 
 
Lauter Attila tervező: Végig meg az aszfalt a teljes utcában, a már meglévő kész aszfalthoz 
csatlakozik az új szakasz. 
 
Balló Benő képviselő: A tegnapi napon telefonon egyeztetett a tervezővel a műszaki tartalomról, 
aki arról tájékoztatta, hogy két rétegben kerül le az aszfalt. Kérdezi, hogy a jelentős kamionforgalom 
miatt az út ráforduló szakaszán nem lehetne megoldani, hogy szegélyt rakjanak le? Úgy gondolja, 
hogy ennek hiányában az aszfalt széle le fog törni. Az út egyik szélén a szegély már rendelkezésre 
is áll. 
 
Lauter Attila tervező: Szakmailag a szegély sosem árt. Sőt.... Minél robosztusabb, annál nagyobb 
teherbírása van. Idő szempontjából problémás a szegély, az idei évi kivitelezés kockázata merül fel 
eben az esetben. 
 
Balló Benő képviselő: Viszont az élettartamát megnöveli. Fontos, hogy azon a rövid szakaszon 
minél tartósabb legyen. Semmiképp nem szeretné megakasztani a folyamatot. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy a tervezés szakaszában nem volt evidens, hogy a 
szegélyre eleve szükség van? Az utca elején egy olyan ipari terület van, ami nagy tehergépjármű és 
autóbusz forgalmat biztosít? Nem volt eleve így kalkulálva, hogy az út szegéllyel legyen megépítve. 
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Bukodi Károly polgármester: Kicsit erősnek érzi ezt a kérdést egy szakember felé. Evidens volt, 
hogy ott a műhely, ezért is terveztek dupla réteggel, nézték, hogy fordulnak ki és be az autók, azért 
dupla széles az út és nézték azt is, hogy az út egyik oldalán parkolnak a másik cég dolgozóinak az 
autói.  
  
Lauter Attila tervező: Elmondja, hogy sok esetben bizonyos utakon raknak szegélyt, bizonyos 
utakon nem. Dabas felé az út mentén sehol nincs szegély. Ez mindig nézőpont kérdése. 
Egyértelmű, hogy a szegély javíthatja az útnak aminőségét, de lehet murvával is felszórni. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott 
Lilaakác utca útburkolatának felújítása tárgyú beszerzési eljárás keretében a Truck Tor Gépi 
Földmunka Kft. (1211 Budapest, Szállító út 3., adószám: 13518545-2-43, cégjegyékszám: 01-09-
739418) ajánlattevőt a szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 
 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következőre 
határozatot hozta: 
 

230/2021. (XI. 11.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott 
Lilaakác utca útburkolatának felújítása tárgyú beszerzési eljárás keretében a Truck Tor Gépi 
Földmunka Kft. (1211 Budapest, Szállító út 3., adószám: 13518545-2-43, cégjegyékszám: 01-09-
739418) ajánlattevőt a szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 
 
Határidő: --- 
Felelős:--- 

 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott Lilaakác utca útburkolatának felújítása 
tárgyú beszerzési eljárás keretében a Domin-Bau System Kft. (2315 Szigethalom, Vörösmarty utca 
25., adószám: 27292842-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-203393) ajánlattevőt a szerződés teljesítésére 
alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következőre 
határozatot hozta: 
 

231/2021. (XI. 11.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott 
Lilaakác utca útburkolatának felújítása tárgyú beszerzési eljárás keretében a Domin-Bau System 
Kft. (2315 Szigethalom, Vörösmarty utca 25., adószám: 27292842-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-
203393) ajánlattevőt a szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 
 
Határidő: --- 
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Felelős:--- 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott 
Lilaakác utca útburkolatának felújítása  tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, ugyanis 
az összes körülményt figyelembe véve a legelőnyösebb ajánlatot a TRUCK TOR Kft. (1211 
Budapest, Szállító út 3., adószám: 13518545-2-43, cégjegyékszám: 01-09-739418) ajánlattevő 
nyújtotta be (bruttó: 34.654.382 Ft).  
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következőre 
határozatot hozta: 
 

232/2021. (XI. 11.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott 
Lilaakác utca útburkolatának felújítása  tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, ugyanis 
az összes körülményt figyelembe véve a legelőnyösebb ajánlatot a TRUCK TOR Kft. (1211 
Budapest, Szállító út 3., adószám: 13518545-2-43, cégjegyékszám: 01-09-739418) ajánlattevő 
nyújtotta be (bruttó: 34.654.382 Ft).  
 
Határidő: --- 
Felelős:--- 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

1.) a beszerzési eljárás nyerteseként a Truck Tor Kft. (1211 Budapest, Szállító út 3., adószám: 
13518545-2-43, cégjegyékszám: 01-09-739418) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel az ajánlattevő 
érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt. Az egyösszegű bruttó ajánlati ár és 
egyben vállalkozási díj: bruttó: 34.654.382 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzata 2021. 
évi költségvetésének a céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások 
terhére biztosítja,  

2.) felhatalmazást kap az eredmény kihirdetésére és az 1.) pontban foglaltak szerinti céggel 
történő vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására. 

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

233/2021. (XI. 11.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a beszerzési eljárás nyerteseként a Truck Tor Kft. (1211 Budapest, Szállító út 3., adószám: 
13518545-2-43, cégjegyékszám: 01-09-739418) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel az ajánlattevő 
érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt. Az egyösszegű bruttó ajánlati ár és 
egyben vállalkozási díj: bruttó: 34.654.382 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzata 2021. 
évi költségvetésének a céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások 
terhére biztosítja,  
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2.) felhatalmazást kap az eredmény kihirdetésére és az 1.) pontban foglaltak szerinti céggel 
történő vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott Lilaakác utca útburkolatának 
felújítása során a műszaki tartalmat kiegészíti akként, hogy a Lilaakác utca Üllői utcától az 
ócsai 0119/73 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan végéig terjedő szakaszon – a túlzott 
tehergépjárművek általi terhelés miatt – szegélykővel kerüljön az útburkolat széle 
stabilizálásra. 

2.) megállapítja, hogy az 1.) pontban meghatározott döntés az ócsai 0119/4 hrsz. alatt 
nyilvántartott Lilaakác utca útburkolatának felújítása tárgyában lefolytatott beszerzés 
eredményességét nem érinti. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott Lilaakác utca 
útburkolatának felújítása tárgyában lefolytatott beszerzés nyerteseként kiválasztott Truck 
Tor Kft.-vel folytasson tárgyalásokat, hogy az 1.) pontban meghatározott kiegészítő 
műszaki tartalom megvalósítását az általa a beszerzési eljárás keretében ajánlott vállalkozási 
díj keretében végezze el.  

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

234/2021. (XI. 11.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott Lilaakác utca útburkolatának 
felújítása során a műszaki tartalmat kiegészíti akként, hogy a Lilaakác utca Üllői utcától az 
ócsai 0119/73 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan végéig terjedő szakaszon – a túlzott 
tehergépjárművek általi terhelés miatt – szegélykővel kerüljön az útburkolat széle 
stabilizálásra. 

2.) megállapítja, hogy az 1.) pontban meghatározott döntés az ócsai 0119/4 hrsz. alatt 
nyilvántartott Lilaakác utca útburkolatának felújítása tárgyában lefolytatott beszerzés 
eredményességét nem érinti. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott Lilaakác utca 
útburkolatának felújítása tárgyában lefolytatott beszerzés nyerteseként kiválasztott Truck 
Tor Kft.-vel folytasson tárgyalásokat, hogy az 1.) pontban meghatározott kiegészítő 
műszaki tartalom megvalósítását az általa a beszerzési eljárás keretében ajánlott vállalkozási 
díj keretében végezze el.  

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal 
Felelős: 1.)-2.)---, 3.) polgármester 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  
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1.) úgy dönt, az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott Lilaakác utca szilárd burkolattal történő 
teljes körű felújítása vonatkozó munkálatok elvégzéséhez szükséges felelős műszaki ellenőri 
feladatok ellátásával a PLANEX-X Kft.-t (2367 Újhartyán, Hunyadi János utca 22., 
adószám: 24946865-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-170519) bízza meg. A megbízási díj 
bruttó 609.600 Ft. A megbízás díját Ócsa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 
céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott felelős műszaki vezetővel 
kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

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

235/2021. (XI. 11.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott Lilaakác utca szilárd burkolattal történő 
teljes körű felújítása vonatkozó munkálatok elvégzéséhez szükséges felelős műszaki ellenőri 
feladatok ellátásával a PLANEX-X Kft.-t (2367 Újhartyán, Hunyadi János utca 22., 
adószám: 24946865-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-170519) bízza meg. A megbízási díj 
bruttó 609.600 Ft. A megbízás díját Ócsa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 
céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott felelős műszaki vezetővel 
kötendő megbízási 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 
 


