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J e g y z ő k ö n y v  
 
 
 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 20. napján 1600 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 
 
 
Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 
Horváth Tamás  alpolgármester 
dr. Gallai Zoltán képviselő 
Hantos Péter képviselő 
Kardos Zoltán képviselő 
Murinainé Murár Emília képviselő 
Puskás Imre képviselő 
 
Meghívottak: 
Bukodi Károly polgármester 
Dr. Molnár Csaba jegyző 
Farkas Marietta  pénzügyi irodavezető 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, távolmaradását jelezte Buza Ernő és Kánai Gergely 
képviselő. Rendkívüli ülés lévén a napirendekről nem kell szavazni.  
 
 
Napirend tárgya: 
1. Tárgy: Döntés a „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése” című pályázaton 

való indulásról 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Az előterjesztés részletesen leírja, hogy az Innovációs 
Minisztérium kiírt egy pályázatot, melyen főleg a Víz- és csatornahálózat üzemeltető cégek 
vehetnek részt konzorciumban az Önkormányzatokkal, tulajdonosokkal. A DPMV Zrt. is úgy 
döntött, hogy ezen a pályázaton indulna Ócsa Város Önkormányzatával és elkészített egy 
eszközlistát (szivattyúk, átemelők, egyéb eszközök), melyek a gördülő fejlesztési tervben 
szerepelnek és beépítésre kerülnének. Így ez egyszerűbb lenne, hiszen 50 %-os megtakarítással 
lehetne ezeket a pályázat keretén belül beszerezni. 5 milliárd forint áll rendelkezésre országosan a 
pályázatra. A DPMV Zrt. más településekkel is köt/kötött konzorciumi szerződést, ahol 
felújításra szükség van. A pályázat feltöltési határideje 2019. február 28. napja, ezért volt szükség 
rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívására. Sárdy Károly igazgató úrral is egyeztetett, aki 
arról tájékoztatta, hogy mindenképpen érdemes lenne indulni a pályázaton és a bérleti díj terhére 
megvásárolhatók lennének ezek az eszközök. Tájékoztatta arról is, hogy elnyert pályázat esetén a 
felsorolt eszközök Ócsa város közigazgatási területén kerülnek majd beépítésre. Ha kérdés, 
észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy indulni kíván az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), mint 

Támogató által a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére 5 (öt) milliárd Ft értékben a víziközmű rendszereket működtető 
infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzése, 
technológiák alkalmazása, továbbá megújuló energetikai beruházások céljából 
meghirdetett "Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése" elnevezésű pályázaton. A 
projekt összköltsége bruttó 53.975.000 Ft. A támogatási intenzitás: 50 %, ezáltal a 
kivitelezés önrészeként, mint saját forrás bruttó 26.987.500 Ft Ft-ot biztosít, amely a 
beruházás költségvetésében foglalt becsült érték, azaz bruttó 53.975.000 Ft 50%-a. A 
támogatási összeg ezáltal bruttó 26.987.500 Ft. A saját forrás összegét Ócsa Város 
Önkormányzatának 2019. évi  költségvetésében szereplő  beruházási kiadások terhére 
biztosítja, amely összeg a költségvetésben rendelkezésre áll. A saját forrás mértéke a 
bérleti díjból kompenzálásra kerül. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázaton való induláshoz 
szükséges adminisztrációs intézkedéseket tegye meg. 

3.) az 1.) pontban foglaltak érdekében a mellékletben szereplő „Konzorciumi 
megállapodásban” foglaltak szerint konzorciumot hoz létre  a Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt.-vel. 

4.) felhatalmazza a Polgármestert a 3.) pontban foglalt és mellékelten csatolt „Konzorciumi 
megállapodás” aláírására. 

 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

37/2019. (II. 20.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy indulni kíván az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), mint 

Támogató által a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére 5 (öt) milliárd Ft értékben a víziközmű rendszereket működtető 
infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzése, 
technológiák alkalmazása, továbbá megújuló energetikai beruházások céljából 
meghirdetett "Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése" elnevezésű pályázaton. A 
projekt összköltsége bruttó 53.975.000 Ft. A támogatási intenzitás: 50 %, ezáltal a 
kivitelezés önrészeként, mint saját forrás bruttó 26.987.500 Ft Ft-ot biztosít, amely a 
beruházás költségvetésében foglalt becsült érték, azaz bruttó 53.975.000 Ft 50%-a. A 
támogatási összeg ezáltal bruttó 26.987.500 Ft. A saját forrás összegét Ócsa Város 
Önkormányzatának 2019. évi  költségvetésében szereplő  beruházási kiadások terhére 
biztosítja, amely összeg a költségvetésben rendelkezésre áll. A saját forrás mértéke a 
bérleti díjból kompenzálásra kerül. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázaton való induláshoz 
szükséges adminisztrációs intézkedéseket tegye meg. 

3.) az 1.) pontban foglaltak érdekében a mellékletben szereplő „Konzorciumi 
megállapodásban” foglaltak szerint konzorciumot hoz létre  a Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt.-vel. 

4.) felhatalmazza a Polgármestert a 3.) pontban foglalt és mellékelten csatolt „Konzorciumi 
megállapodás” aláírására. 
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Határidő: 1.)-4.) azonnal és 2019. február 28. 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester, 3.)---, 4.) polgármester 
 
 
A napirend megtárgyalást követően a polgármester az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

 Bukodi Károly           dr. Molnár Csaba 
             polgármester            jegyző 


