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J e g y z ő k ö n y v : 

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján 

megtartott üléséről. 

 

 

 

Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Török László képviselő 

 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Távol van Dönti Károly és Inczeffy 

Szabolcs képviselő.  

 

 

 

 

N A P I R E N D : 

 

 

 

1./ Tárgy: Döntés az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 

„Derogációs vízközmű projektek előkészítése” című, KEOP 7.1.0/11 

kódszámú konstrukcióhoz kapcsolódóan gesztor személyének megjelöléséről 

és a szükséges önerő biztosításáról 

    Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, azért volt szükség összehívni a rendkívüli testületi 

ülést, mert a múltkori testületi ülésen döntöttek, hogy részt vesznek a pályázaton, de egy-két 

fontos dolog kimaradt. Az előterjesztés a képviselők előtt van, kiegészíteni nem kívánja. 

Felhívja a figyelmet a határozati javaslat 2.) pontjára, amely a kiküldött 2,6 millió helyett 2,4 

millió Ft+Áfa összegre módosul. Ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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162/2012. /X. 11./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) a Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „Derogációs 

vízközmű projektek előkészítése” című, KEOP 7.1.0/11 kódszámú pályázat 

megvalósítása során gesztorként Ócsa Város Önkormányzat javasolja megjelölni. 

2.) az 1.) pontban foglalt döntés társtulajdonosok által történt realizálását követően a 

település részéről a pályázat megvalósításához 2.400.000,- Ft+ÁFA saját erőt biztosít 

2012. évi költségvetésében az általános céltartalék terhére, illetve a pályázat 

következő évre történő áthúzódás esetén  annak feladatarányos részét 2013. évi 

költségvetésében tervezi és biztosítja. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a társtulajdonos önkormányzatokat a fenti 

döntésekről.  

 

Határidő: 1-3. pont: azonnal és folyamatos 

Felelős:     Bukodi Károly polgármester 

 

A napirendi pont megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

      Bukodi Károly          Dr. Szabó György 

       Polgármester          Jegyző 


