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J e g y z ő k ö n y v : 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 7. napján 12.30 

órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dönti Károly  képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

 

Jelenlévő szakértők: 

Tóth Róbert  KÁR-MENTOR Bt. képviselője 

Horváth Zoltán  főépítész 

 

 

A Képviselő-testület 6 fővel van jelen. Az ülésről távol maradt: Inczeffy Szabolcs, Kardos 

Zoltán és Török László képviselő. 

 

Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Az ülésről távol maradt: Inczeffy Szabolcs, 

Kardos Zoltán és Török László képviselő. Távolmaradásukat előzetesen jelezték. A kiküldött 

meghívó szerinti egy napirendjük van.  

 

N a p i r e n d : 

 
1./ Tárgy:   Önkormányzati saját erő növelt összegben történő biztosítása a KMOP-4.6.1-

11-2012-0022 jelű Nevelési intézmények fejlesztési c. pályázat keretén belül 

„Ócsa Napsugár Óvoda Bővítése” című projekt megvalósításához  

      Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester:  Kéri, hogy kérdéseiket tegyék fel, jelen van a Főépítész úr, a 

KÁR-MENTOR Bt. Vezetője. 

 

Dönti Károly képviselő: Amikor az óvoda pályázat beadásra került, egy korábbi terv került 

elfogadásra, melyet a Főépítész úr tervezett. Ennek bekerülési költsége - melyet határozattal 

el is fogadtak - nettó 120 millió forintról szólt és ehhez kapták az állami támogatást. 

Megkérdezi, hogy melyik testületi ülés, milyen indokkal növelte meg ezt az összeget? Azt 

látja a Főépítész úr levelében, hogy a konyha és a homlokzat átépítése indokolta azt a műszaki 

többletet, mely nettó 150 millió forintra emelte a költséget. Erre nem talált képviselőtestületi 

határozatot. Kérdezi még, melyre írásban várja a választ az Aljegyző úrtól, hogy a bölcsőde 

műszaki átadása megtörténhet-e, meleg étkeztetés biztosítása nélkül. Össze van kapcsolva ez 

az óvoda átépítésével? Akkor ennek valahol szerepelnie kell a bölcsőde támogatásánál. Ha 

szerepel, akkor nem érti a Főépítész úr indokát. Szeretne választ kapni, hogy miért kell 

átépíteni ahhoz a tervhez képest, amit korábban benyújtottak a pályázatra? 
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Bukodi Károly polgármester:  Megkérdezi, hogy akkor írásban várja a választ? 

 

Dönti Károly képviselő: Amire lehet, most kér választ, a többit írásban.  

 

Bukodi Károly polgármester: Nincs testületi döntés összeg megemelésére, a mai ülésen hozott 

határozattal történne az emelés.  

 

Horváth Zoltán főépítész:  Az Ön polgármestersége idején készült el az óvoda tetőtér ráépítési 

terve. A pályázat bővített férőhelyenként 3 millió forintot ad. Ez az összeg arra elég, hogy a 

meglévő lapos tetőt magas tetőre cseréljék, és a tetőtérben kialakítják a három csoportszobát. 

Az épületre ráfér a megújulás, ez nemcsak a homlokzatok egységessé tételét jelenti, hanem a 

meglévő négy csoportszoba nyílászáróinak cseréjét is és a konyha átépítését. Ennek a 

konyhának átépítésénél olyan adatszám készítést vesznek figyelembe, mely mindkét óvoda és 

a bölcsődei két foglalkoztatót is ellátja. Szeptember 1-től indul a bölcsőde. Az óvodánál azért 

kell most felgyorsítva dönteni, hogy ne kelljen a gyerekeket kiköltöztetni az óvodából és a 

szünet alatt végezzenek. Ezzel a döntés-sorozattal segítenék, hogy a munkálatok elvégzésére 

június 3-án átadhatnák a munkaterületet a vállalkozónak, akinek szeptember 1-én át készen át 

kell adnia a földszinti négy csoportszobát és a konyhát, további munkálatokat úgy végezhet a 

tetőtérben, hogy az nem zavarhatja az óvoda működését. Támogatást kér ehhez, hogy ennek a 

projektnek a keretében felújítsák a földszinti harminc éves épületet is.  

 

Dönti Károly képviselő: Amikor ez az új koncepció kialakult leült volna tárgyalni, de senki 

nem értesítette, elvi problémái vannak, és nem támogatja ezt a plusz 30 milliós kiadást. Évek 

óta probléma neki az, mikor azt hallja, hogy át kell szállítani egyik intézményből a másikba az 

ételt. Ez szállítási költséget jelent és az étel minősége a szállítás során változik. Azt tudta 

volna támogatni, ha a konyha ilyen mértékű átépítése helyett, hogy ellássa a bölcsődét is, a 

teljes tetőtér beépítésre került volna. Amikor még nem volt kötelező három éves kortól az 

óvoda, akkor is 20 %-os férőhely hiány volt. A mostani bővítéssel ez nem lesz megoldva, 

főleg ha a telepről beérkező gyermekeket is figyelembe veszik. A teljes tetőtér beépítést 

tartotta volna jónak.  

 

Horváth Zoltán főépítész: Egyetért azzal a véleménnyel, hogy lehet, hogy gondok lesznek, bár 

neki nincsenek adatai. Az udvar kicsi ahhoz, hogy újabb férőhelyekkel bővítsenek a 

jogszabály szerint. Lépésről-lépésre haladjanak. A konyha rendbetételét annak műszaki 

állapota indokolja, nem a másik intézmények ellátásának kérdése.  

 

Dönti Károly képviselő: Kéri, hogy legyen egy kiadóhelyiség a konyhánál, így a lakosság is 

igénybe veheti a szolgáltatást és annak teljes bevétele az óvodában maradna. 

 

Horváth Zoltán főépítész: Ezt kérte a konyhavezető hölgy és készül is.  

 

Bukodi Károly polgármester: Mivel több kérdés nem érkezett, szavazást kér az általa 

felolvasott határozati javaslatnak megfelelően. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

116/2013./V.7./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete KMOP-4.6.1-11-2012-022 jelű Nevelési 

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

projekt megvalósításához - az eddig biztosítottakon felül további – 29.478.798 Ft önerőt 

biztosít a 2013. évi költségvetésben tervezett általános céltartalék terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Bukodi Károly polgármester 

 

 

A napirend megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Bukodi Károly             Dr. Szabó György 

             Polgármester             Jegyző 


