
1 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 23. 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 
Kánai Gergely képviselő 
Murinainé Murár Emília képviselő 
 
Meghívottak: 
Farkas Marietta  pénzügyi irodavezető 
 
Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Rendkívüli ülés lévén a napirendről nem kell szavazni. 
A rendkívüliséget pedig az indokolja, hogy jövő hét szerdáig be kellene adni a pályázatot. 
 

1. Tárgy: Döntés a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására elnevezésű pályázaton való 
részvételről  
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Bukodi Károly polgármester az Öreghegyi Pincesor Egyesület kereste meg azzal kapcsolatosan, 
hogy az Önkormányzat tudna pályázni. Úgy gondolja, jövő hét keddig össze lehetne állítani és 
beadni a pályázatot. A pályázatot a Földművelésügyi Minisztérium írta ki. A Pincékhez vezető 
utat készítenék el a pályázat keretében. Az Egyesületnek már rendelkezésre áll egy 2009-ben 
elkészített terv, azóta foglalkoznak a gondolattal. Az út alapja kőzúzalék, a tetejére pedig 
makadám kő burkolat kerülne. A pályázat 100 %-os támogatottságot élvez, maximum 10 millió 
forintra lehet pályázni. Öt célterület van a pályázaton belül, ezek egyike az út készítése, azonban 
erre csak abban az esetben lehet pályázni, ha másik 3 megjelöltből (áram, víz vagy vadkerítés 
telepítése) még vállalják egy kiépítését 10 % értékben. A Vadásztársasággal már egyeztetett, de 
még a mai napon is tárgyalni fognak, vadkerítés építésére kerülne még sor a pályázat keretén 
belül. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy indul a pályázaton, akkor azon lesz, hogy 
határidőben beadásra kerülhessen a pályázat. 
 
Kánai Gergely képviselő kérdezi, hogy ebben az esetben a DINPI-t, mint szakhatóságot nem 
kellene bevonni? 
 
Bukodi Károly polgármester Natura 2000, DINPI és Műemlékvédelem az a hatóság melyektől 
az út vonatkozásában engedélyt kell kérni, azonban ez az egy hiánypótolható. 
 
Kánai Gergely képviselő előzetesen a DINPI hozzájárul ehhez? Tudomása szerint a 
korábbiakban egyszer már felszedettek valamit. Legalább szóban mondjanak előzetesen annyit, 
hogy hozzájárulnak. 
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Bukodi Károly polgármester holnap reggel fel fogja hívni a hatóságokat a témában. Ha szóban 
beleegyeznek, de nem érkezik meg a papír határidőben, akkor ez beadható hiánypótlásként. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő még ugyan a jövő zenéje, de szeretné a kivitelezés technikájára 
rákérdezni. A Szociális Otthon esetében is már több százezreket költöttek a kifelé vezető útra, 
amely még mindig nem megfelelő, mert gyakorlatilag egy folyómederben van az út. Kérdés, hogy 
a jövőben ,megépítésre kerülő út esetében megoldott lesz-e a csapadékvíz elvezetése. 
 
Bukodi Károly polgármester ez jelenleg egy föld út, mely a tavalyi év során gréderezésre került. 
Úgy gondolja, hogy a kivitelezés során szintbe kerül majd. Ha több kérdés, észrevétel nincs, 
szavazást kér a következőre: 
 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1) úgy dönt, hogy a Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett „Pályázati felhívás 
zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító 
fejlesztések támogatására (Pályázat kódja: ZP-1-2017)” elnevezésű pályázaton indulni kíván. A 
pályázattal érintett célterületek:  

- 1.) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, 
valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat 
karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és eszközbeszerzés), valamint  

- 4) vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése. 

2) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázaton való induláshoz szükséges 
valamennyi adminisztrációs intézkedést tegye meg.  

 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő-vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

1/2018. (I. 23.) számú ÖK Határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1) úgy dönt, hogy a Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett „Pályázati felhívás 
zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító 
fejlesztések támogatására (Pályázat kódja: ZP-1-2017)” elnevezésű pályázaton indulni kíván. A 
pályázattal érintett célterületek:  

- 1.) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, 
valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat 
karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és eszközbeszerzés), valamint  

- 4) vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése. 

2) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázaton való induláshoz szükséges 
valamennyi adminisztrációs intézkedést tegye meg.  

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
A napirend megtárgyalást követően a polgármester az ülést bezárta. 
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K.m.f. 
 
 
 
 

 Bukodi Károly           dr. Molnár Csaba 
             polgármester            jegyző 


