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J e g y z ő k ö n y v : 
 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19. napján 17.00 

órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Dr. Gallai Zoltán  képviselő 

Kánai Gergely  képviselő 

Murinainé Murár Emília  képviselő 

Puskás Imre képviselő 
 

A Képviselő-testület 6 fővel van jelen. Az ülésről távol van Buza Ernő, Hantos Péter és 

Kardos Zolán képviselő.  

 

 

Bukodi Károly polgármester a 2015. március 19. (csütörtök) 17.00 órára összehívott 

rendkívüli Képviselő-testületi ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 

jelen van és határozatképes. Az ülésről távol van Buza Ernő, Hantos Péter és Kardos Zoltán 

képviselő. Előadja, hogy mivel rendkívüli ülésről van szó, nem kell dönteni a napirend 

elfogadásáról.  

 

 

Napirend tárgya: 
1./ Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

     Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az „Óvodai kapacitásbővítést célzó 

beruházások támogatására” meghirdetett pályázathoz szükség van egy Helyi 

Esélyegyenlőségi Tervre is. Kérdés, észrevétel nem volt ezért szavazást kér a következőkre: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programját elfogadja. 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt Ócsa Város Önkormányzatának 

Települési Esélyegyenlőségi Programjának a helyben szokásos módon történő 

közzétételéről gondoskodjon. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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56/2015. (III. 19.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programját elfogadja. 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt Ócsa Város 

Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programjának a helyben szokásos 

módon történő közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: 1.) azonnal  2.) folyamatos 

Felelős: 1.)-2.) polgármester 
 

Napirend tárgya: 

2./ Tárgy: Döntés az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására” 

meghirdetett pályázaton való részvételről (szóbeli előterjesztés) 

    Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a pályázatot március 23-ig kell beadni. 

 

Murinainé Murár Emília képviselő az önrészre kérdez rá. 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy a pályázatot csak a jövő évi 

költségvetésbe tervezik bele, tehát még van egy évük. Több kérdés, észrevétel nem volt, ezért 

szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) részt kíván venni a nemzetgazdasági miniszter által – a belügyminiszterrel és az 

emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – „Óvodai kapacitásbővítést célzó 

beruházások támogatására” meghirdetett pályázaton a Nefelejcs Napközi Otthonos 

Központi Óvoda 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1. szám alatti épületére vonatkozóan. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a részvételhez szükséges adminisztratív intézkedések 

megtételére.  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

57/2015. (III. 19.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) részt kíván venni a nemzetgazdasági miniszter által – a belügyminiszterrel és az 

emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – „Óvodai kapacitásbővítést célzó 

beruházások támogatására” meghirdetett pályázaton a Nefelejcs Napközi Otthonos 

Központi Óvoda 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1. szám alatti épületére 

vonatkozóan. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a részvételhez szükséges adminisztratív 

intézkedések megtételére.  

Határidő:  1.) azonnal, 2.) azonnal és folyamatos 

Felelős: 1.) -------     2.) polgármester 
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Bukodi Károly polgármester megköszöni a képviselőknek a részvételt. Tájékoztatást ad 

arról, hogy a jövő heti rendes testületi ülés anyaga kiküldésre került. Ezt követően a 

rendkívüli testületi ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly      Dr. Molnár Csaba 

             polgármester                jegyző 

 


