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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 13. napján megtartott 

rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

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

megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Távol van 

Buza Ernő, Kardos Zoltán, Kánai Gergely és Hantos Péter képviselő. 

A rendkívüliségnek két oka volt, az egyik a zárt ülésen lévő napirend, hiszen ott már született 

ugyan egy döntés, azonban néhány dolog változott időközben, ezért szükséges egy újabb 

döntés meghozatala. Az első napirendi pontként pedig egy pályázaton való indulásról 

döntenének, amelynek július 15-e a beadási határideje és július 10-én kapta az értesítést a 

Magyar Államkincstártól. Valamikor így össze kellett hívni az ülést, amennyiben részt 

szeretnének venni a pályázaton. Mindezt csak azért említette meg felvezetésként és a 

jegyzőkönyvnek, mert volt olyan képviselő aki megkérdezte, hogy miért szükséges képviselő-

testületi ülést összehívni, amikor mindenki szabadságon van. 

Rendkívüli ülés révén a napirendről nem kell szavazni. 

 

Napirend tárgya: 
1. Tárgy: Döntés a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázaton való 

részvételről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester mint azt már korábban említette a Magyar Államkincstártól a 

múlt hét szerdán kaptak egy hivatalos levelet, hogy kiírásra került egy „Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű pályázat, amin korábban egyszer már részt vettek. 

Akkor az Egressy Gábor Szabadidőközpont hangtechnikájára pályáztak és nyertek. Most 

hasonló a pályázat, de nem csak technikai berendezésre lehet beadni, hanem felújításra, 

korszerűsítésre, állapotjavításra is. Tavalyi évben fejeződött be az épület energetikai 

korszerűsítése, azonban még további javítás is ráfér. Az alsó szinten található két 

mellékhelyiség, amely már jócskán meghaladta a korát. Szükség lenne egy akadálymentes 

mellékhelyiség kialakítására. A pályázat érdekessége, hogy úgy van nagyobb nyerési esély, ha 

minél nagyobb önrészt vállalnak, ezt egy tájékoztatás során el is mondták. Ez alatt az egy hét 

alatt megkeresett két nagy céget és két kisebb vállalkozást. Az egyik ócsai vállalkozó 

elmondta, hogy erre az évre tele van munkával, nem tudja vállalni. A másik vállalkozó csak 

akkor tudja vállalni, ha felbontásra kerül előzetesen. Így marad a két nagyobb cég, akikkel 

már a korábbiakban is dolgoztatott az Önkormányzat, az egyik a Kinamé Kft. a másik pedig a 

Komopex Kft. A két cég kb. ugyanazt az árat adta meg, a különbség szinte csak a munkadíjak 
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különbözetéből adódik. A Kinamé Kft. ajánlata bruttó 9.976.932,- Ft, a Komopex Kft. 

ajánlata 11.005.176,- Ft. Összességében a munkadíjban van hozzávetőlegesen 1,5 millió Ft 

eltérés. Javasolja a kedvezőbb ajánlat elfogadását. A pénzügyiroda vezetőjének tájékoztatás 

alapján van fedezet az önrész mértékére. 

 

Puskás Imre képviselő átnézve a kiküldött napirendeket talán megspórolható lesz 5 millió 

forint, így ez a pályázatra fordítható, másrészről örvendetes mindkettő. Ha ilyen témában kell 

rendkívüli képviselő-testületi ülést összehívni, akkor nagyon szívesen jönnek, hisz egyik 

részről spórolnak, másik részről pedig épülnek. Mindkét témát támogatja.  

 

Bukodi Károly polgármester ha egyéb észrevétel nincs, akkor szavazást kér a következőre: 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani az emberi erőforrások minisztere – a 

belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által 

Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3. 

melléklet II.5.a) pont alapján kiírt „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” 

elnevezésű felhívásra, a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1458 hrsz. alatt 

nyilvántartott, Egressy Gábor Nonprofit Kft. által közművelődési feladatok ellátására 

használt ingatlan női-férfi vizesblokkjának teljes körű felújítása céljából,  

2.) az 1.) pontban meghatározott pályázaton való induláshoz a tervezett fejlesztés részletes 

költségvetési tervének ismeretében (amelynek összesített összeget 7.855.852,- Ft 

+ÁFA) a vállalt önrész mértékét bruttó 5.000.000,- Ft összegben határozza meg, 

amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének céltartalékának terhére 

kíván biztosítani. 

felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert a pályázati anyag előkészítésére, az ahhoz 

szükséges adminisztrációs feladatok ellátására és a pályázat benyújtására. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

 

163/2016. (VII. 13.) számú ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani az emberi erőforrások minisztere – a 

belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által 

Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3. 

melléklet II.5.a) pont alapján kiírt „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” 

elnevezésű felhívásra, a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1458 hrsz. alatt 

nyilvántartott, Egressy Gábor Nonprofit Kft. által közművelődési feladatok ellátására 

használt ingatlan női-férfi vizesblokkjának teljes körű felújítása céljából,  

2.) az 1.) pontban meghatározott pályázaton való induláshoz a tervezett fejlesztés részletes 

költségvetési tervének ismeretében (amelynek összesített összeget 7.855.852,- Ft 

+ÁFA) a vállalt önrész mértékét bruttó 5.000.000,- Ft összegben határozza meg, 

amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének céltartalékának terhére 

kíván biztosítani. 

3.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert a pályázati anyag előkészítésére, az 

ahhoz szükséges adminisztrációs feladatok ellátására és a pályázat benyújtására. 
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Határidő: 1.)-3.) azonnal és július 15. 

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

 

A következő napirendi pont tárgyalására a polgármester zárt ülést rendel el. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 Bukodi Károly      dr. Molnár Csaba 
            polgármester        jegyző 


