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J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 20. napján 1600 
órakor 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 az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, távol van Buza Ernő, Hantos Péter, Kardos Zoltán, 
Kánai Gergely képviselő. Mivel rendkívüli ülés, így a napirend vonatkozásában nem kell dönteni. 
 
Napirend tárgya:  
1. Tárgy: Döntés a Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 

Pest megye területén című pályázaton való indulásról, az önrész megállapításáról, valamint 
a pályázatíró kiválasztásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 
Bukodi Károly polgármester: a pályázatot jövő héten hétfőn lehet feltölteni, elég rövid idő volt 
erre is. Rendelkezésre állnak a pályázatírásra beérkezett árajánlatok, megvan a tervező cég is. A 
Határozati javaslatban szerepeltetésre került az önrész mértéke is. A Képviselő-testület korábbi 
határozatával már megbízta arról, hogy tervező céget keressen, most a pályázatíróról kell dönteni. 
A számok, melyek itt szerepelnek, mint pályázatíró vállalási díj és a tervezői díj nyertes pályázat 
esetén elszámolhatók.  Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy Pénzügyminisztérium által meghirdetett "Kerékpárutak létesítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (Pályázati kiírás kódja: 
PM_KEREKPARUT_2018) elnevezésű felhívásra benyújtandó pályázati anyagok 
elkészítésével a QUAPRO Kft.-t (székhely: 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 4., adószám: 
13331432-2-19)  bízza meg. A vállalkozási díj: 4.500.000 Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott pályázatíró céggel kötendő 
megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülte 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

182/2018. (IX. 20.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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1.) úgy dönt, hogy Pénzügyminisztérium által meghirdetett "Kerékpárutak létesítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (Pályázati kiírás kódja: 
PM_KEREKPARUT_2018) elnevezésű felhívásra benyújtandó pályázati anyagok 
elkészítésével a QUAPRO Kft.-t (székhely: 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 4., adószám: 
13331432-2-19)  bízza meg. A vállalkozási díj: 4.500.000 Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott pályázatíró céggel kötendő 
megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a 
Pénzügyminisztérium által meghirdetett "Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének 
támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázati kiírásra (Pályázati kiírás kódja: 
PM_KEREKPARUT_2018)  

- a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1598/1 hrsz. alatt nyilvántartott kivett 
országos közút művelési ágú és 2364 Ócsa, Falu Tamás utca 1598/1 hrsz. „felülvizsgálat 
alatt” megnevezésű ingatlan teljes felületén, valamint 

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 953 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 Ócsa, Damjanich utca 953 hrsz. 
„felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan 16 m2-t érintő felületén 

újonnan kijelölésre kerülő kerékpárút kiépítése céljából. A projekt összköltsége bruttó 
159.971.868 Ft. A támogatási intenzitás: 95 %, ezáltal a kivitelezés önrészeként, mint saját forrás 
bruttó 7.998.593 Ft-ot biztosít, amely a beruházás költségvetésében foglalt becsült érték, azaz 
bruttó 159.971.868 Ft 5%-a. A támogatási összeg ezáltal bruttó 151.973.275 Ft. A saját forrás 
összegét Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi  költségvetésében 
szereplő  céltartalék  terhére biztosítja, amely összeg a költségvetésben rendelkezésre áll.  

 
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülte 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

183/2018. (IX. 20.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a 
Pénzügyminisztérium által meghirdetett "Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének 
támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázati kiírásra (Pályázati kiírás kódja: 
PM_KEREKPARUT_2018)  

- a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1598/1 hrsz. alatt nyilvántartott kivett 
országos közút művelési ágú és 2364 Ócsa, Falu Tamás utca 1598/1 hrsz. „felülvizsgálat 
alatt” megnevezésű ingatlan teljes felületén, valamint 

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 953 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 Ócsa, Damjanich utca 953 hrsz. 
„felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan 16 m2-t érintő felületén 

újonnan kijelölésre kerülő kerékpárút kiépítése céljából. A projekt összköltsége bruttó 
159.971.868 Ft. A támogatási intenzitás: 95 %, ezáltal a kivitelezés önrészeként, mint saját forrás 
bruttó 7.998.593 Ft-ot biztosít, amely a beruházás költségvetésében foglalt becsült érték, azaz 
bruttó 159.971.868 Ft 5%-a. A támogatási összeg ezáltal bruttó 151.973.275 Ft. A saját forrás 
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összegét Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi  költségvetésében 
szereplő  céltartalék  terhére biztosítja, amely összeg a költségvetésben rendelkezésre áll.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:--- 

 
A napirendek megtárgyalását követően a Polgármester az ülést bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 

  .....................................................   ....................................................  
 Bukodi Károly  dr. Molnár Csaba  
 polgármester jegyző 
 
 


