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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 27. napján 1600 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Hantos Péter képviselő 

dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. A napirenddel kapcsolatban észrevétel nem 

érkezett, ezért szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

kiküldött napirendet módosítás nélkül tárgyalásra elfogadta. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

187/2017. (IX. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet módosítás nélkül 

tárgyalásra elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

N a p i r e n d  
 

 

 

1. Napirend előtti felszólalások 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

3. Munkaterv szerinti napirendek 
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3.1. Tárgy: Beszámoló a 2017. évi járdapályázatról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.2. Tárgy: Döntés a „BURSA HUNGARICA” Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2018. évi pénzügyi tervezetéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Döntés az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.-vel fennálló villamos energia 

adásvételi szerződés alapján teljesített 2016. január 1. - 2017. július 31-ig felmerült 

szolgáltatás többletköltség  fedezetének előirányzat módosításáról 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi ügyintéző 

 

4.2. Tárgy: Döntés a Magyar Energia Beszerzési Közösségben csoportos áram beszerzésről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetésének 

módosítása iránti kérelem elbírálása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Döntés az Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázaton való részvételről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 
 

8.1. Tárgy: Javaslat kialakítása Pest Megye kitüntető díj adományozására 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

8.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő egyes 

ingatlanok esetleges értékesítéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

 

 

Napirend tárgya: 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett 

intézkedésekről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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188/2017. (IX. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: Beszámoló a 2017. évi járdapályázatról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság javasolja a határozati 

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság szintén javasolja 

elfogadásra a határozati javaslatot. A műszaki iroda jelezte, hogy jobb lenne kitolni tavaszi 

időszakra a pályázat beérkezési határidejét.  

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi járdapályázatról szóló beszámolót elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

189/2017. (IX. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi járdapályázatról szóló beszámolót 

elfogadja. 

Határidő:  ----- 

Felelős:     ----- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.2. Tárgy: Döntés a „BURSA HUNGARICA” Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2018. évi pénzügyi tervezetéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság támogatja a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság szintén javasolja 

elfogadásra a határozati javaslatot.  

 

Bukodi Károly polgármester javasolja, hogy emeljék meg a támogatás összegét 10.000.- Ft-

ra, az 5000.- Ft-ot, idejét múltnak találja. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a “BURSA HUNGARICA” Felsőoktatási 
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Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről szóló szabályzatának (a 

továbbiakban: Szabályzat) V.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„1. Az Ösztöndíj Önkormányzat által megállapított összege: havonta 10.000 Ft.” 

A Szabályzat módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

190/2017. (IX. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a “BURSA HUNGARICA” Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről szóló szabályzatának (a 

továbbiakban: Szabályzat) V.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„1. Az Ösztöndíj Önkormányzat által megállapított összege: havonta 10.000 Ft.” 

A Szabályzat módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak. 

Határidő: azonnal és folyamatos  

Felelős:     --- 

 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a "BURSA HUNGARICA" Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2018. évi fordulójához 

csatlakozik az alábbi pénzügyi tervezettel:  

„A” típusú pályázat: 1.500.000,- Ft  

„B” típusú pályázat /új 4 hónapra/: 80.000,- Ft  

Összesen: 1.580.000,- Ft  

2.) felkéri a polgármestert és a jegyzőt az 1.) pontban foglaltakhoz kapcsolódó 

adminisztrációs feladatok ellátására.  

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

191/2017. (IX. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a "BURSA HUNGARICA" Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2018. évi fordulójához 

csatlakozik az alábbi pénzügyi tervezettel:  

„A” típusú pályázat: 1.500.000,- Ft  

„B” típusú pályázat /új 4 hónapra/: 80.000,- Ft  

Összesen: 1.580.000,- Ft  

2.) felkéri a polgármestert és a jegyzőt az 1.) pontban foglaltakhoz kapcsolódó 

adminisztrációs feladatok ellátására.  

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

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

4.1. Tárgy: Döntés az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.-vel fennálló villamos energia 

adásvételi szerződés alapján teljesített 2016. január 1. - 2017. július 31-ig felmerült 

szolgáltatás többletköltség  fedezetének előirányzat módosításáról 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi ügyintéző 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és több pontot is megfogalmaztak, melyről szeretné a testületet tájékoztatni. A bizottság 

javasolja, hogy a Polgármester úr kérjen az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt-től tételes 

kimutatást az energiafogyasztásra vonatkozóan, mivel nem értik, hogy miből keletkezett ez a 

tetemes költség. A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Alteo Nyrt-vel 2015. 

augusztus 24. napján kötött szerződést mondja fel és keressenek egy olyan céget, aki 

korrektebbül áll az önkormányzathoz.  

 

Puskás Imre képviselő megjegyzi, hogy a cég úgy számlázott, hogy nem indokolta meg, 

miből alakult ki ez a tetemes többletköltség. Javasolja a költségvetés módosításának 

elhalasztását addig, amíg a cég ezt a többletköltséget nem tudja érdemben bizonyítani, 

alátámasztani.  

 

dr. Molnár Csaba jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a cég, ahelyett, hogy részletes 

kimutatást küldött volna, két fizetési felszólítást is küldött, melyben egy összegben kérte a kb. 

7,5 millió forintot. Ezt követően fizetési ütemezést kértek az ALTEO Nyrt-től, mely első 

részlete szeptember 30-i határidővel esedékes. Mivel ezen összeg nem volt előirányozva, ezért 

javasolja, hogy az előirányzat módosítást fogadja el a testület, vagy, abban a levélben, amit 

megfogalmaznak módosítják a fizetési ütemezést is. Ez a két lehetőség áll fent.  

 

Bukodi Károly polgármester kérdezi, hogy főszámláról tud inkasszálni a cég? 

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető válaszában elmondja, hogy a főszámláról való 

inkasszálásra meg van a lehetősége a cégnek.  

 

dr. Molnár Csaba jegyző előadja, ha nem tesznek eleget a fizetésnek határidőben, akkor egy 

összegben esedékessé válik a követelés.  

 

Horváth Tamás alpolgármester véleménye szerint az első részletet fizessék ki, de azonnal 

kérjék a teljes kimutatást, mert különben megtagadják a többi részlet kifizetését. Személyes 

találkozót kezdeményezzenek, ahol ezt a dolgot átbeszélik.  

 

Puskás Imre képviselő szerint az, hogy nem lett bejelentve és beolvasva az ELMŰ-nek az a 

mérőállás, amelyről ez a nagy fogyasztás jelentkezett nem az önkormányzat felelőssége, 

hanem a cégé. Elmondja, hogy meg kellene azt is nézni, hogy a rezsicsökkentés érvényesül-e 

ebben az esetben, mert erről sincs kimutatás.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a költségvetésének 7.404.792,-Ft-al történő 

módosítását az előterjesztésben foglalt indokok alapján. Az összeget Ócsa Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékának terhére biztosítja. 
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A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

192/2017. (IX. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a költségvetésének 7.404.792,-

Ft-al történő módosítását az előterjesztésben foglalt indokok alapján. Az összeget Ócsa Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékának terhére biztosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ---  

 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az Alteo 

Energiaszolgáltató Nyrt.-től azonnali hatállyal kérjen be egy - az energiafogyasztásra 

vonatkozó – tételes kimutatást. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

193/2017. (IX. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az Alteo 

Energiaszolgáltató Nyrt.-től azonnali hatállyal kérjen be egy - az energiafogyasztásra 

vonatkozó – tételes kimutatást. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:    polgármester 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az Alteo 

Energiaszolgáltató Nyrt.- vel 2015. augusztus 24. napján kötött „Határozott idejű villamos 

energia adásvételi szerződés” 2017. december 31. napjával történő felmondására és az azzal 

kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására. 
 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

194/2017. (IX. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az Alteo 

Energiaszolgáltató Nyrt.- vel 2015. augusztus 24. napján kötött „Határozott idejű villamos 

energia adásvételi szerződés” 2017. december 31. napjával történő felmondására és az azzal 

kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 
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Horváth Tamás alpolgármester elmondja, azért tartózkodott a szavazásnál, mert szerinte, 

amíg nem bizonyosodik be, hogy az ALTEO Nyrt. hibás, nem kellene felmondani a 

szerződést, annál is inkább, mivel ez a későbbi tárgyalásokat is megnehezítheti.  

 

Hantos Péter képviselő egyetért az alpolgármester úrral abban, hogy amíg ez az ügy nem 

zárul le, ne mondják fel a szerződést, mert akkor rossz pozícióba kerülnek.  

 

dr. Molnár Csaba jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a szerződés 2017. december 31-ig szól, 

és 60 nappal előtte kézhez kell kapnia a cégnek a felmondást.  

 

 

Napirend tárgya: 

4.2. Tárgy: Döntés a Magyar Energia Beszerzési Közösségben csoportos áram 

beszerzésről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és nem 

hozott határozatot.  

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy ebben az esetben is év végén lejár a szerződés. 

Javasolja, hogy kezdjenek tárgyalásokat az ELMŰ-vel és a Sourcing Hungary Kft-vel a 

szerződést ne hosszabbítsák meg.  

 

Kánai Gergely képviselő javasolja, hogy ebben a témában most, ne hozzon a testület döntést. 

Várják meg a ELMŰ-vel a tárgyalások eredményét.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sourcing Hungary Kft, a 

2018.01.01-től 2018.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó csoportos áram beszerzés 

lefolytatásának elvégzésére vonatkozó szerződése ügyében nem kíván döntést hozni. 

2.) felkéri a Polgármestert további árajánlatok bekérésére. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

195/2017. (IX. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.) a Sourcing Hungary Kft, a 2018.01.01-től 2018.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó 

csoportos áram beszerzés lefolytatásának elvégzésére vonatkozó szerződése ügyében nem 

kíván döntést hozni. 

2.) felkéri a Polgármestert további árajánlatok bekérésére. 

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

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

4.3. Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetésének 

módosítása iránti kérelem elbírálása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 100 

%-os tulajdonosa támogatja az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi eredeti 

költségvetésének 1.100.000,- Ft-tal történő módosítását. Az összeget Ócsa Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékának terhére biztosítja. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

196/2017. (IX. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa támogatja az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

2017. évi eredeti költségvetésének 1.100.000,- Ft-tal történő módosítását. Az összeget Ócsa 

Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékának terhére biztosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ---  

 

 

Napirend tárgya: 

4.4. Tárgy: Döntés az Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázaton való részvételről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja a pályázaton való indulást. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság is tárgyalta a napirendet és 

javasolja a pályázaton való indulást.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

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

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének XV. Nemzetgazdasági 

Minisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési 

feladatok alcím, 5. Pest megyei fejlesztések jogcímcsoport szerint „Önkormányzati 

tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest 
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megyében” elnevezésű felhívásra (Pályázati kiírás kódja: 

PM_OVODAFEJLESZTES_2017), a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 672 hrsz. 

alatt nyilvántartott, Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda 2364 Ócsa, 

Dózsa Gy. tér 1. szám alatti elavult, leromlott műszaki állapotban lévő épületének 

teljeskörű belső felújítása céljából, 

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

ahhoz szükséges adminisztrációs feladatok ellátására és a pályázat benyújtására. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

197/2017. (IX. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

által Magyarország 2017. évi központi költségvetésének XV. Nemzetgazdasági 

Minisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. 

Területfejlesztési feladatok alcím, 5. Pest megyei fejlesztések jogcímcsoport 

szerint „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében” elnevezésű felhívásra (Pályázati 

kiírás kódja: PM_OVODAFEJLESZTES_2017), a kizárólagos tulajdonában 

lévő ócsai 672 hrsz. alatt nyilvántartott, Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos 

Központi Óvoda 2364 Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. szám alatti elavult, leromlott 

műszaki állapotban lévő épületének teljeskörű belső felújítása céljából, 

2.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert a pályázati anyag 

előkészítésére, az ahhoz szükséges adminisztrációs feladatok ellátására és a 

pályázat benyújtására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és október 19. 

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a 197/2017. (IX. 27.) számú ÖK. határozatban foglalt pályázathoz való támogatási 

kérelem benyújtásának – a pályázati kiírásban foglalt – alapvető feltételeként 

megjelölt részletes (tételes) tervezői költségbecslés, valamint tervdokumentáció 

(többek között műszaki leírás, műszaki tervek stb.) elkészítésére megbízza a MÉT 

Építőipari és Tervező Kft.-t (2343 Dabas, Kun u. 18., adószám: 14285633-2-13). A 

vállalkozási díj: 2.841.700,- Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetés beruházási kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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198/2017. (IX. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a 197/2017. (IX. 27.) számú ÖK. határozatban foglalt pályázathoz való támogatási 

kérelem benyújtásának – a pályázati kiírásban foglalt – alapvető feltételeként 

megjelölt részletes (tételes) tervezői költségbecslés, valamint tervdokumentáció 

(többek között műszaki leírás, műszaki tervek stb.) elkészítésére megbízza a MÉT 

Építőipari és Tervező Kft.-t (2343 Dabas, Kun u. 18., adószám: 14285633-2-13). 

A vállalkozási díj: 2.841.700,- Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2017. 

évi költségvetés beruházási kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási 

szerződés előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és október 19. 

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság a  QUAPRO Kft. ajánlatát 

javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) a 197/2017. (IX. 27.) számú ÖK. határozatban foglalt pályázati felhívásra benyújtandó 

pályázati anyag előkészítésével a QUAPRO Kft.-t (8200 Veszprém, Eötvös K. u. 4., 

adószám: 13331432-2-19)  bízza meg. A vállalkozási díj: 2.000.000,- Ft+ÁFA, 

amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadásának 

terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

199/2017. (IX. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a 197/2017. (IX. 27.) számú ÖK. határozatban foglalt pályázati felhívásra 

benyújtandó pályázati anyag előkészítésével a QUAPRO Kft.-t (8200 Veszprém, 

Eötvös K. u. 4., adószám: 13331432-2-19)  bízza meg. A vállalkozási díj: 

2.000.000,- Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének dologi kiadásának terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási 

szerződés előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és október 19. 

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

7. Egyebek 
 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a hétvégén lezajlott az elektronikai 

hulladékgyűjtés és a veszélyes hulladékgyűjtés. Nem minden címre sikerült kimenni, ezért 

október 14-én szombaton ezt a kiszállást megismétlik. Elmondja még, hogy október 1-jével 

módosul a hulladékszállítási szerződés, ebből a lakosság semmit nem fog érzékelni.  

 

Puskás Imre képviselő elmondja, hogy lakossági bejelentés érkezett hozzá a kátyúkkal 

kapcsolatban. Kérdezi, mikor fog sorra kerülni az úthibák kijavítása? 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy a tél beköszönte előtt szoktak 

kátyúztatni.  

 

 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly        dr. Molnár Csaba 

             polgármester        jegyző 


