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J e g y z ő k ö n y v  
 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 18. napján 1730 

órakor 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 

Kánai Gergely képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

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

hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Hantos Péter távolmaradását előre nem 

jelezte, remélhetőleg hamarosan megérkezik. 

 

1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester az előterjesztésben kifejtésre került, hogy miért van szükség a 

módosításra, ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) elfogadja Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi módosított közbeszerzési tervét, 

2.) felkéri a polgármestert az 1.) pontban megnevezett közbeszerzési terv folyamatos 

felülvizsgálatára. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő-vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

203/2017. (X. 18.) számú ÖK. határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) elfogadja Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi módosított közbeszerzési tervét, 

2.) felkéri a polgármestert az 1.) pontban megnevezett közbeszerzési terv folyamatos 

felülvizsgálatára. 

 

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

fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázaton való részvételhez 

szükséges önrész mértékének meghatározásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Bukodi Károly polgármester erről a pályázatról lehet, hogy a korábbiakban már esett szó, 

most kiírták. Október 19-én nyílik meg a feltöltési felület, ezért került sor a mai napon a 

rendkívüli képviselő-testületi ülésre. Egy dolgot kíván jelezni a napirend mellékleteként 

kiküldött dokumentumokkal kapcsolatosan. Az ülés dokumentumai a tegnapi napon kerültek 

kiküldésre, azonban azt kiegészítve a mai napon feltöltésre került két további, módosított 

dokumentum. Az árazatlan költségbecslés és a műszaki leírás módosítására szükség volt, 

mégpedig megbontásra került egy tétel, a fedett kerékpár és babakocsi tárolót külön ki kellett 

emelni, a végösszeg nem változott. 

 

Puskás Imre képviselő kérdezi, hogy a szükséges önrész biztosítására rendelkezésre áll-e a 

fedezet a költségvetésben? 

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető csak a tartalék terhére tudják vállalni. 

 

Bukodi Károly polgármester ahogyan a határozati javaslatban is szerepel, a 2018. évi 

céltartalék terhére biztosítja az önrészt. Azonban azt is hozzáteszi, hogy 2018-ban várható 

döntés a pályázatról, így az már a 2018. évi költségvetést fogja terhelni, továbbá a munkálatok 

is csak a nyári szünet ideje alatt történhetnek meg. 

Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozással a 197/2017. (IX. 27.) 

számú ÖK. határozatában foglaltakra, úgy dönt, hogy 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 felhívásban való 

részvételhez a kivitelezés önrészeként, mint saját forrás bruttó 18.978.607 Ft-ot biztosít, 

amely a beruházás költségvetésében foglalt becsült érték, azaz bruttó 126.524.047 Ft 15%-a. 

A saját forrás összegét Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi  költségvetésében szereplő  

céltartalék  terhére biztosítja, amely összeg a költségvetésben rendelkezésre áll. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő-vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

204/2017. (X. 18.) számú ÖK. határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozással a 197/2017. (IX. 27.) 

számú ÖK. határozatában foglaltakra, úgy dönt, hogy 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 felhívásban való 

részvételhez a kivitelezés önrészeként, mint saját forrás bruttó 18.978.607 Ft-ot biztosít, 

amely a beruházás költségvetésében foglalt becsült érték, azaz bruttó 126.524.047 Ft 15%-a. 

A saját forrás összegét Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi  költségvetésében szereplő  

céltartalék  terhére biztosítja, amely összeg a költségvetésben rendelkezésre áll.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:--- 
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A napirend megtárgyalása után a polgármester (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján üzleti érdekek sérelmének 

elkerülése érdekében) zárt ülést rendelet el. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly           dr. Molnár Csaba 

             polgármester            jegyző 


