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J e g y z ő k ö n y v : 

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 10. napján megtartott 

rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dönti Károly 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 Bukodi Jánosné és Inczeffy 

Szabolcs képviselő.  

 

 

N A P I R E N D : 

 

 

1./ Tárgy: HERMES Ingatlan Befektetési Alappal Megállapodás az ivóvíz-szolgáltató 

berendezések használatára (2. sz. módosítás) 

    Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

2./ Tárgy: „Manóvár bölcsőde építése” című projekt kivitelezési munkálatai, valamint 

eszköz beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolítói feladataira 

beérkezett árajánlatok elbírálása 

   Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3./ Tárgy: Szindikátusi és megbízási szerződés aláírása a Sourcing Hungary Kft-vel 

csoportos villamos energia közbeszerzésére 

   Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 

 

4./ Tárgy: Önkormányzati erdő művelési ágú ingatlan tulajdonrész értékesítése – Ócsa 

0517/38 hrsz. 

   Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5./ Tárgy: A munka és magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések, A 

rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatás című 

TÁMOP-2.4.5-12/3-4 pályázathoz 

   Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

6./ Tárgy: Önkormányzati tulajdonú sportpálya ingatlan használatba adása 

   Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 
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Napirend tárgya: 
1./ Tárgy: HERMES Ingatlan Befektetési Alappal Megállapodás az ivóvíz-szolgáltató 

berendezések használatára (2. sz. módosítás) 

    Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Dönti Károly képviselő nehezményezi, hogy a régi megállapodásnál még a neve szerepel, ezt 

kéri onnan levenni. 

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy csatolták a régi megállapodást, hogy lássa a testület, 

hogy mit módosítanak. Természetesen az új megállapodáson csak a jelenlegi polgármester 

neve fog szerepelni.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 

113/2012. (VII. 10.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert hogy az 

alsópakonyi településrész vízellátásának biztosítása végett – végleges közműhálózat 

kiépítéséig - a HERMES Ingatlanbefektetési Alappal kötött megállapodást az ivóvíz 

szolgáltató berendezések használatára folyamatosan meghosszabbítsa.  

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
2./ Tárgy: „Manóvár bölcsőde építése” című projekt kivitelezési munkálatai, valamint 

eszköz beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolítói feladataira 

beérkezett árajánlatok elbírálása 

   Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati 

javaslatra. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

114/2012. (VII. 10.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a sikeres  KMOP-4.5.2-11-2012-0016 jelű Nevelési intézmények fejlesztése 

elnevezésű pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési munkák elvégzésére 

a beérkezett árajánlatok közül az összességében az önkormányzat számára a 

legelőnyösebb és egyben legolcsóbb ajánlattevőt választja a KÁR-MENTOR 

Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.  (5008 Szolnok, Füst Milán út  3.) 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 1.)  azonnal   2.) -- 

Felelős: 1.) --              2.)  polgármester 
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Napirend tárgya: 

3./ Tárgy: Szindikátusi és megbízási szerződés aláírása a Sourcing Hungary Kft-vel 

csoportos villamos energia közbeszerzésére 

   Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati 

javaslatra. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 

115/2012. (VII. 10.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Sourcing 

Hungary Kft.  (székhely: 1138 Budapest, Meder u. 8.) önkormányzati csoportos villamos 

energia közbeszerzésére vonatkozóan a Szindikátusi  és Megbízási Szerződések aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
4./ Tárgy: Önkormányzati erdő művelési ágú ingatlan tulajdonrész értékesítése – Ócsa 

0517/38 hrsz. 

   Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati 

javaslatra. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

116/2012. (VII. 10.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat  Képviselő-testülete 

1. eladásra kínálja az önkormányzati tulajdonú Ócsa  0517/38 helyrajzi számú 

ingatlanban lévő 87/844-ed hányadú tulajdonrészét bruttó 200.000,- Ft (azaz 

Kettőszázezer forint) értékben.  

2. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

5./ Tárgy: A munka és magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések, A 

rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatás című 

TÁMOP-2.4.5-12/3-4 pályázathoz 

   Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Horváth Tamás alpolgármester előadja, hogy a pályázat száz százalék támogatottságú.  
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

117/2012. (VII. 10.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 

1. mint fenntartó (Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda, Napsugár Napköziotthonos Óvoda, 

leendő Manóvár Bölcsőde) pályázatot nyújt be A munka és a magánélet 

összehangolását segítő helyi kezdeményezések, A rugalmasságot növelő helyi 

innovatív kezdeményezések támogatása című TÁMOP-2.4.5-12/3-4 pályázatra. 

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges adminisztratív 

intézkedések megtételére. 

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

Felelős: 1-2 polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

6./ Tárgy: Önkormányzati tulajdonú sportpálya ingatlan használatba adása 

   Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 

 

 

 

Dönti Károly képviselő javasolja, hogy a felnőtt sportolóknak térítés mellett adják 

használatba a sportpályát, erre nem kér külön szavazást. 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy minden évben a szerződést azért kell elkészíteni, 

mert az összes sport egyesülettől kéri a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség, hogy egy 

használatbavételi szerződés legyen kötve. Sosem kértek eddig érte pénzt.  

 

Dönti Károly képviselő megjegyzi, nem is volt ilyen nagymértékű ráfordítás eddig a pályára. 

A sportpálya használata mindenki számára elérhető, szerinte egy önálló keresettel rendelkező, 

felnőtt ember áldozzon a hobbijára. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem  szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 
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118/2012. (VII. 10.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ócsa 

SE-vel 2012/2013. év időtartamra ingyenes használati szerződést írjon alá az ócsai sportpálya 

használatára. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

A napirendi pontok megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly       Dr. Szabó György 

             Polgármester       Jegyző 

 


