
 
   

       Ócsa  Város  Polgármesterétől 
            2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.2. 

                    (29) 378-112, Fax:(29) 378-067   E.mail: polghiv@ocsanet.hu 

 

 

M E G H Í V Ó 
 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet 11.§ (1) bek. a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, 

rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze 

 

2013. február 14-én (csütörtökön) 15.30 órára 

 

melyre ezúton tisztelettel meghívom. 

 

Az ülés helye:    Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében  (kérjük a pontos  helyszínről    

      a titkárságon érdeklődni szíveskedjen) 

 

N a p i r e n d i    j a v a s l a t : 

 

1./ Tárgy:   …/2013./II.14./ ÖK. rendelet-tervezet  Ócsa Város Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről   

 a.) 1-es verzió 

 b.) 2-es verzió 

      Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

2./ Tárgy:      Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda alapító okiratának módosítása  

      Előadó:    dr. Molnár Csaba aljegyző  

 

3./ Tárgy:    Döntés a KEOP-5.5.0/A közvilágítás korszerűsítésre kiírt pályázaton történő     

részvételről 

      Előadó:     Bukodi Károly  

 

4./ Tárgy:   Delegálás a Szociális Családiház-építési Program Bírálati Bizottságába (szóbeli    

előterjesztés)  

      Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok! 

 

 

Ócsa, 2013. február 13.  

     

                                          Tisztelettel: 

 

        Bukodi Károly  

 



 

INDOKOLÁS 

 

Egyes napirendek 2013. február 14-én tartandó rendkívüli testületi ülésre történő 

felvételéhez, azok sorrendjében 

 

 

1. Napirend: 
 

Ócsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezetét a Gazdasági Bizottság 

tárgyalását követően a Képviselő-testület első olvasatban 2013. január 30-án tartott munkaterv 

szerinti rendes ülésén tárgyalta. Az  államháztartásól szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.§ (2) bek. 

értelmében a költségvetés elfogadására 2013. február 15-ig kell sort keríteni.  

Figyelemmel a fentiekre, indokolt a rendkívüli ülésen önálló napirendként történő tárgyalása. 

 

2. napirend: 

 

Mint a Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda alapítási okiratának módosításáról szóló 

előterjesztésben is olvasható, a módosításra elsősorban az ócsai Manóvár Bölcsőde építése és 

majdani működtetése miatt kerül sor.  A működési engedély kiadását megelőzően a közös 

igazgatású intézménynek már rendelkeznie kell alapító okirattal. Maga az alapító okirat 

jóváhagyása, illetve a működési engedély kiadása több hónapot, akár három hónapot is 

igénybe vehet.  

Figyelemmel a fentiekre és azon képviselőtestületi szándékra, mely szerint a Manóvár 

Bölcsőde működését 2013. szeptember 1-én kezdje meg, és ehhez a megfelelő végzettséggel 

rendelkező munkavállalókat pályázat útján alkalmazza, az alapító okirat minél előbbi 

módosítása indokolt. Alkalmat ad erre a 2013. évi költségvetés elfogadása miatt összehívott 

rendkívüli ülés. 

 

3. napirend: 

 

2013. február 11-én nyílt meg a lehetőség az előterjesztés címében szereplő pályázatra történő 

jelentkezésre, anyag beadására. A közvilágítási költség az egyik legnagyobb arányaiban a 

költségvetésen belül. Mint a többi KEOP pályázatnál, melyekről már a Képviselő-testület 

döntött, itt is számít a beadás sorrendje, a szűkös anyagi források nagyságrendje és a 

várhatóan beadásra kerülő nagy számú pályázatok miatt. Ez indokolja az előterjesztés 

rendkívüli ülésen történő tárgyalását. 

 

4. napirend: 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztérium Államtitkára Soltész Miklós úr, az előterjesztéshez 

mellékelt levele 2013. február 4-én érkezett az Önkormányzathoz. A levél utolsó 

bekezdésében az Államtitkár úr arra kéri az Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy ócsai 

Szociális Családiház-építési Program I. üteme kapcsán megépült nyolcvan házba beköltözőket 

kiválasztó Bírálati Bizottságba az Önkormányzat két főt delegáljon és erről a döntésről 2013. 

február 22-ig tájékoztassa Őt.  Tekintettel arra, hogy a munkaterv szerinti testületi ülés 

időpontja február 27-e, indokolt a napirend tárgyalása a február 14-én tartandó rendkívüli 

testületi ülésen.  


