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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 17. napján 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

 

 

 

1. Tárgy: A „Döntés a VEKOP-6.1.1-15 számú „Kisgyermeket nevelő szülők 

munkavállalási aktivitásának növelése”című, valamint a VEKOP-5.3.2-15 

számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című pályázaton 

való részvételről”  

Előadó:  Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester a rendkívüli képviselő-testületi ülést megnyitja, köszönti a 

megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Távol van 

Hantos Péter és Kánai Gergely képviselő. tájékoztatást ad arról, hogy azért nem tudnak várni 

a rendes testületi ülésig, mert igen szűk határidőt szabott a kiíró szervezet a pályázat 

beadásával kapcsolatban. Öt VEKOP pályázat került meghirdetésre, ebből kettő érinti az 

önkormányzatot. Az előterjesztésben részletesen kifejtették, hogy mely tevékenységek 

támogathatók.  

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő véleménye szerint a kerékpárutat úgy kellene tervezni, hogy a 

vasúti átjárókon vezessen át.  

 

Bukodi Károly polgármester megköszöni a felvetést. Elmondja bekértek három pályázatíró 

cégtől árajánlatot a két pályázat elkészítésére, ezek megérkeztek.  

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő elmondja, bevett szokás, hogy a legalacsonyabb árajánlatot 

fogadja el mindig a testület. Ebben az esetben nem egyértelmű, hogy melyeik a legkedvezőbb 

ajánlat, mert van megbízási díj és siker díj is. Nem biztos, hogy az a legrosszabb ajánlat, ahol 

a megbízási díj a legmagasabb, mert lehet, hogy a sikerdíj kevesebb. 
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Bukodi Károly polgármester előadja, hogy utána számolt, mert látta az anomáliát. Példaként 

említi, hogy Papp Gyula és Tsa Kft. és Szabó Attila egyéni vállalkozónál mindegy, hogy 

mennyit nyernek a pályázaton 4% illetve 5% a sikerdíj. A QUAPRO Kft. 250 millió felett kér 

3%-os siker díjat, 50 és 100 millió forint között pedig 5%-ot, tehát még mindig versenyben 

van mindkét ajánlattal. Tehát megbízási díjban legkedvezőbb a QUAPRO Kft. ajánlata.  

 

Murinainé Murár Emília képviselő a járulékos költségekre kérdez rá (igazolások, hatósági 

engedélyek stb.). 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy amit az ajánlat nem tartalmaz, azt 

az önkormányzatot terheli.  

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő kérdezi, hogy a konyhák belevehetőek a pályázatba? 

 

Horváth Tamás alpolgármester szerint, mivel a konyhákkal külön foglalkoznak, ha végül 

saját tulajdonban kell tartani a konyhákat, akkor még van idő ezen elgondolkodni. De 

természetesen bele vehető.  

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő véleménye szerint komplexen kell kezelni az épületet, ne legyen 

„toldozgatás, foltozgatás”.  

 

Horváth Tamás alpolgármester megjegyzi, hogy az épületet egységesen kezeli a pályázat.  

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy mindent be fognak áraztatni. Ezt követően 

szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztérium VEKOP-

6.1.1-15 számú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” 

elnevezésű felhívására, 

2.) az 1.) pontban foglalt felhívásokra benyújtandó pályázati anyagok elkészítésével a 

QUAPRO Kft.-t (1078 Budapest, István u. 9. fsz. 1/A.) bízza meg. A megbízás díja: 

250.000,-Ft + ÁFA. (A sikerdíj mértéke: amennyiben a megítélt támogatási összeg 0 

és 50.000.000,- Ft közötti: 6 % + ÁFA, amennyiben a megítélt támogatás összeg 

50.000.001 és 100.000.000 Ft közötti: 5%+ÁFA, amennyiben a megítélt támogatási 

összeg 100.000.001 és 250.000.000 Ft közötti: 4%+ÁFA, amennyiben a megítélt 

támogatási összeg 251.000.000 Ft feletti: 3%+ÁFA).  

A megbízás díját, továbbá nyertes pályázat esetén a sikerdíj összegét Ócsa Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének dologi kiadásának terhére biztosítja. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pontban kiválasztott pályázatíró céggel kötendő 

megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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45/2016. (III. 17.) sz. Ök. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztérium 

VEKOP-6.1.1-15 számú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának 

növelése” elnevezésű felhívására, 

2.) az 1.) pontban foglalt felhívásokra benyújtandó pályázati anyagok elkészítésével a 

QUAPRO Kft.-t (1078 Budapest, István u. 9. fsz. 1/A.) bízza meg. A megbízás díja: 

250.000,-Ft + ÁFA. (A sikerdíj mértéke: amennyiben a megítélt támogatási összeg 0 

és 50.000.000,- Ft közötti: 6 % + ÁFA, amennyiben a megítélt támogatás összeg 

50.000.001 és 100.000.000 Ft közötti: 5%+ÁFA, amennyiben a megítélt támogatási 

összeg 100.000.001 és 250.000.000 Ft közötti: 4%+ÁFA, amennyiben a megítélt 

támogatási összeg 251.000.000 Ft feletti: 3%+ÁFA).  

A megbízás díját, továbbá nyertes pályázat esetén a sikerdíj összegét Ócsa Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének dologi kiadásának terhére biztosítja. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pontban kiválasztott pályázatíró céggel kötendő 

megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal 

Felelős:     1.)-2.)---, 3.) polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztérium VEKOP-

5.3.2-15 számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” elnevezésű 

felhívására, 

2.) az 1.) pontban foglalt felhívásokra benyújtandó pályázati anyagok elkészítésével a 

QUAPRO Kft.-t (1078 Budapest, István u. 9. fsz. 1/A.) bízza meg. A megbízás díja: 

250.000,-Ft + ÁFA. (A sikerdíj mértéke: amennyiben a megítélt támogatási összeg 0 

és 50.000.000,- Ft közötti: 6 % + ÁFA, amennyiben a megítélt támogatás összeg 

50.000.001 és 100.000.000 Ft közötti: 5%+ÁFA, amennyiben a megítélt támogatási 

összeg 100.000.001 és 250.000.000 Ft közötti: 4%+ÁFA, amennyiben a megítélt 

támogatási összeg 251.000.000 Ft feletti: 3%+ÁFA).  

A megbízás díját, továbbá nyertes pályázat esetén a sikerdíj összegét Ócsa Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének dologi kiadásának terhére biztosítja. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pontban kiválasztott pályázatíró céggel kötendő 

megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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46/2016. (III. 17.) sz. Ök. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztérium 

VEKOP-5.3.2-15 számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” 

elnevezésű felhívására, 

2.) az 1.) pontban foglalt felhívásokra benyújtandó pályázati anyagok elkészítésével a 

QUAPRO Kft.-t (1078 Budapest, István u. 9. fsz. 1/A.) bízza meg. A megbízás díja: 

250.000,-Ft + ÁFA. (A sikerdíj mértéke: amennyiben a megítélt támogatási összeg 0 

és 50.000.000,- Ft közötti: 6 % + ÁFA, amennyiben a megítélt támogatás összeg 

50.000.001 és 100.000.000 Ft közötti: 5%+ÁFA, amennyiben a megítélt támogatási 

összeg 100.000.001 és 250.000.000 Ft közötti: 4%+ÁFA, amennyiben a megítélt 

támogatási összeg 251.000.000 Ft feletti: 3%+ÁFA).  

A megbízás díját, továbbá nyertes pályázat esetén a sikerdíj összegét Ócsa Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének dologi kiadásának terhére biztosítja. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pontban kiválasztott pályázatíró céggel kötendő 

megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal 

Felelős: 1.)-2.)---, 3.) polgármester 
 

 

A napirend megtárgyalása utána a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 Bukodi Károly      Dr. Molnár Csaba 

                    polgármester       jegyző 


