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J E G Y Z Ő K Ö NY V : 

 

Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11. napján 16.00 

órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

A Képviselő-testület 6 fővel jelen van. Az ülésről távol maradt: Bukodi Jánosné, Török László 

képviselő.  

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dönti Károly képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Inczeffy Szabolcs képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

 

Bukodi Károly polgármester: Köszönti a Képviselő-testület megjelent tagjait. 2014. február 

11-én (szerdán) 16.00 órára összehívott rendkívüli képviselőtestületi ülést megnyitja.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van és határozatképes. Az ülés 

megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali épületében a tanácsteremben kerül sor. 

 

 

1. napirend tárgya: Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 

támogatási pályázat benyújtása Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde felújítására 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Az előterjesztésben is már jelezte, hogy tavaly már egy 

ugyanilyen pályázatra jelentkeztek. Forráshiány miatt kerültek elutasításra.  Ugyanazokat a 

terveket adnák most be a Belügyminisztérium által kiírt pályázatra. Február 14-e a beadási 

határidő.  A pályázat január 31-én jelent meg és így már a legutóbbi testületi ülésre nem 

tudták behozni.  

 

Dönti Károly képviselő: A Dózsa telepi óvodára úgy emlékszik, hogy elkészültek a felújítási 

tervek. Az anyagban szerepel, hogy tervezés 1,5 mFt. Megkérdezi, hogy miért nem jók a régi 

tervek? Miért nem kapták meg a terveket és miért nem pályáztatják meg a tervezést? Kész, 

elfogadott kiviteli tervek vannak, amelyek már kifizetésre kerültek.  

 

Bukodi Károly polgármester: Már döntés született arról, hogy ezen a pályázaton részt 

kívánnak venni. A pályázaton 30 mFt-ot lehet nyerni, 20 %-os önrésszel, ez összesen 36 mFt. 

A kivitelezés összesen 38.720 eFt, tehát az önrész felett még 1,2 mFt-ot kell hozzátenni. Ez 

nem plusz tervezési költség. 

 

Dönti Károly képviselő: A következőt olvassa az anyagban, tervezés: anyagszükséglet 0, díj 

1,5 mFt. Az ajánlatot a Főépítész úr tette, holott a korábbi felújítási tervet is ők készítették és 

az kifizetésre került.  Amikor az előző óvoda tervezéséről volt szó és jelen volt a Főépítész úr, 

akkor rákérdezett, hogy melyik tervekről beszélnek.  Azt a választ kapta, hogy arról, amit még 

annak idején kifizettek. Nem az készült el.  
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Megkérdezte azt is, hogy kiadó helyiséget betervezett-e? Azt válaszolta igen, de nem 

tervezett. Azt kéri, hogy kész kiviteli tervekkel pályázzanak. 

 

Bukodi Károly polgármester: Ez egy BM pályázat. Ehhez csak fotódokumentációt és 

költségvetést kell beadni. Itt még nem készültek tervek és kifizetésre sem kerültek.  

Valószínűleg arra az új tizenkét foglalkoztatós óvodatervre gondol, mely a polgármestersége 

idején készült és költsége 500 mFt. Azok a tervek meg vannak, ez arról szól, hogy a 

játszórészen megépítik ezt az új óvodát és a régit lebontják. Ez a mostani pályázat arról szól, 

hogy a mostani óvodaépületen a tetőt lecserélik és leszigetelik. Ehhez nincsenek tervek.  

 

Dönti Károly képviselő: Kifogásolja még azt, hogy miért nem kaptak mástól is árajánlatot, 

miért csak a Főépítész úrtól.  

 

Bukodi Károly polgármester: Ezt egyszer már megszavazták. El kell járni az ülésekre.   

 

Dönti Károly képviselő: Eljár az ülésekre, csak a hetente tartott testületi üléseken nincs itt 

mindig.  

 

Bukodi Károly polgármester: Ön ezt vállalta, mikor letette az esküt, hogy a városért 

dolgozik és eljön. Ha így jön ki egy pályázat, hogy január 31-én jelenik meg és azt a múlt 

héten kapják meg, akkor csak ezt tehetik, hogy rendkívüli ülésen döntenek a cél érdekében.  

Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e még. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Nem gond, hogy az előterjesztésben az szerepel, hogy a 

Főépítész úr számításai szerint, az anyagban pedig a Triskell Kft. szerepel. Most ki adta az 

árajánlatot?  Ki bízta meg a Kft-t  hogy adjon árajánlatot? 

 

Bukodi Károly polgármester: Ezt az ajánlatot tavaly 2013-ban adta a Triskell Kft, amikor a 

testület már döntött a pályázat beadásáról. Nincs új anyagkérés, nincs új megbízás. Az, hogy 

Szőlősi Zsolt kollégája az előterjesztésbe véletlenül főépítészt írt, szólni fog, hogy figyeljen 

oda, mert gondot jelent.  

 

Dönti Károly képviselő: Polgármester úr kijelenti-e a jegyzőkönyv számára, hogy a Triskell 

Kft. részére ez miatt nem kerül semmilyen összeg kifizetésre? 

 

Bukodi Károly polgármester: Ha a Triskell Kft. megbízást kap a tervezésre, akkor fel is 

fogja venni a díjat.  

 

Dönti Károly képviselő: Most mondta, hogy tavaly már megbízta. 

 

Bukodi Károly polgármester: Elmondta, hogy nem készültek tervek, ez egy árajánlat. 

 

Dönti Károly képviselő: Másik két árajánlatot is látni szeretne.  

 

Bukodi Károly polgármester: Egy pályázat beadásakor mindig be kell adni egy 

költségbecslést, melyből megállapítják mennyi az önrész. Annak idején 2013-ban, aki jelen 

volt, felkérte a Főépítész úr cégét, hogy egy tetőcserét árazzon be. Majd ha ezt meg kell 

tervezni, akkor fizetnek érte. Egyenlőre nincs tervezés. A napirendi pontot lezárja.  

Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete   
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1.)  pályázatot kíván benyújtani a kötelező önkormányzati feladatot ellátó Ócsai Nefelejcs 

Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde Ócsa, Dózsa György tér 1. 

szám alatt található épülete tetőszerkezetének teljes körű felújítására. 

2.)  az 1.) pontban körülírt pályázathoz 8.720.119,- Ft önrészt biztosít a 2014. évi 

költségvetés általános céltartaléka terhére. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert, a pályázat benyújtásával kapcsolatos valamennyi 

adminisztrációs intézkedés megtételére.   

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

23/2014./II.11./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1.)  pályázatot kíván benyújtani a kötelező önkormányzati feladatot ellátó Ócsai Nefelejcs 

Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde Ócsa, Dózsa György tér 1. 

szám alatt található épülete tetőszerkezetének teljes körű felújítására. 

2.)  az 1.) pontban körülírt pályázathoz 8.720.119,- Ft önrészt biztosít a 2014. évi 

költségvetés általános céltartaléka terhére. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert, a pályázat benyújtásával kapcsolatos valamennyi 

adminisztrációs intézkedés megtételére.   

 

Határidő: 1.) -2.) azonnal 3.) azonnal és folyamatos 

Felelős:  1.)-2.) --   3.) Bukodi Károly polgármester 

 

A napirend megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

      Bukodi Károly        Dr. Szabó György 

       polgármester         jegyző 

 


