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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. május 7-én (kedden) 12.45 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:   Döntés a  KMOP-4.6.1-11-2012-0022 jelű Nevelési intézmények fejlesztési c. 

pályázat keretén belül „Ócsa Napsugár Óvoda Bővítése” című projekt 

kivitelező személyének kiválasztásáról  

      Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok! 

 

 

Ócsa, 2013. május 7.  

     Tisztelettel: 

 

 

        Bukodi Károly  

 



 

 

INDOKOLÁS 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jelen meghívóban jelzett időpontot 15 perccel  megelőzően a már kiküldött előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően rendkívüli testületi ülést hívtam össze KMOP-4.6.1-11-2012-022 jelű 

Nevelési intézmények fejlesztési c. pályázat keretén belül „Ócsa Napsugár Óvoda Bővítése” című 

beruházási projektjével kapcsolatban. Mint az előző előterjesztésben is jeleztem, a 

közbeszerzési eljárás a jogszabályoknak és a kiírtaknak megfelelően folyamatosan zajlik és a 

mai nap folyamán a II. szakaszban egyetlenegy érvényes ajánlat érkezett csak. A II. 

szakaszban történtekről szóló előterjesztést jelen meghívóhoz mellékelem.  

 

Felkértem a közbeszerzést lebonyolító KÁR-MENTOR BT. képviselőjét, hogy jelen 

meghívóban összehívott testületi ülésen – az írásos anyag megszerkesztésén túl – vegyen 

részt, hogy szakértőként a feltett kérdéseikre válaszolhasson. Valamennyi körülmény 

figyelembevétele mellett a Képviselő-testület jelenleg abban a helyzetben van, hogy felelősen 

tud dönteni a vállalkozó személyének kiválasztásáról, az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt 

szerződés-tervezet aláírásáról, hiszen mint jeleztem a mai napot követően új információ nem 

jelentkezhet, a jogszabályok új körülményeket nem eredményeznek.   

 

Figyelemmel a fentiekre és a kialakult körülményekre, indokolt, hogy a Képviselő-testület 

tiszta és világos döntési helyzetben a szükséges döntést meghozza, hiszen a beruházás 

megvalósítása minél előbb megtörténhessen, hiszen valószínűleg így is kénytelenek leszünk 

szembenézni azzal a helyzettel, hogy 2013. szeptemberét megelőzően az építkezés miatt  az 

óvodások ideiglenes elhelyezéséről külön döntéssel kell rendelkeznünk. Az idő késedelem 

megengedhetetlen.  

 

Ócsa, 2013. május 7. 

 

      Tisztelettel: 

 

 

        Bukodi Károly 

 


