
1 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 22. napján 1630 
órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 
 
Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 
Horváth Tamás  alpolgármester 
Buza Ernő képviselő 
dr. Gallai Zoltán képviselő 
Hantos Péter képviselő 
Kardos Zoltán  képviselő 
Kánai Gergely képviselő 
 
Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Rendkívüli ülés lévén a napirendről nem kell szavazni. 
 

1. Tárgy: Döntés az Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázaton való részvételhez szükséges 
egységes szerkezetbe foglalt döntés meghozataláról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Bukodi Károly polgármester mindenki olvashatta kiküldött anyagot, de azért összefoglalja a 
jegyzőkönyv kedvéért. Korábban a Képviselő-testület döntött arról, hogy a Nefelejcs Napközi 
Otthonos Óvoda felújítása tárgyában részt vesz egy pályázaton, majd mikor ismertté vált az 
önrész, akkor döntöttek arról, hogy ez az önrész rendelkezésre áll. A pályázat ennek megfelelően 
került beadásra. A bírálók úgy döntöttek, hogy hiánypótlásra kötelezi az önkormányzatot, mert ez 
a két határozat – még ha egymásra is mutat – nem megfelelő, egy határozatba kell foglalni a két 
döntést. A hiánypótlásra nyolc nap áll rendelkezésre, még határidőn belül vannak. Szavazást kér a 
következőre: 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 és Manóvár Bölcsőde (székhely: 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1., OM 
azonosító: 033000) 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1. szám alatti elavult, leromlott műszaki 
állapotban lévő épületének belső felújítása céljából. Ennek érdekében a kivitelezés önrészeként, 
mint saját forrás 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 7 fő képviselő-vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

227/2017. (XI. 22.) számú ÖK Határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 és Manóvár Bölcsőde (székhely: 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1., OM 
azonosító: 033000) 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1. szám alatti elavult, leromlott műszaki 
állapotban lévő épületének belső felújítása céljából. Ennek érdekében a kivitelezés önrészeként, 
mint saját forrás 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:--- 
 
A napirend megtárgyalást követően a polgármester az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Bukodi Károly           dr. Molnár Csaba 
             polgármester            jegyző 


