
 

        Ócsa  Város   P o l g á r m e s t e r é t ő l  
    2364 Ócsa,Bajcsy Zs.u.2.29 378-112, Fax:29 378067 

                  Email: polghiv@ocsanet.hu 

 

 

M E G H Í V Ó 
 

 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet 11.§ (1) bek. a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, rendkívüli 

képviselő-testületi ülést hívok össze 

 

2013. augusztus 13-án (kedden) 15.30 órai kezdettel, 

 

melyre ezúton tisztelettel meghívom. 

 

 

Az ülés helye:    Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében   

(kérjük a pontos helyszínről  a titkárságon érdeklődni szíveskedjen) 

 

Napirendi javaslat: 

 

   

1. Tárgy: Ócsa, 2537. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 

vétele 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

2.  Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hitelfelvétele 

 Előadó: dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető, Bukodi Károly polgármester 

 

3. Tárgy: KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése 

című pályázati lehetőség 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

Megjelenésére feltétlenül számítok! 

 

Ócsa, 2013. augusztus 12. 

  

      Tisztelettel: 

 

 

        Bukodi Károly  

 



INDOKOLÁS 

a rendkívüli ülés napirendjeinek sürgősségéhez 

 

 

1.) napirend: 

A napirend tárgyában szereplő ingatlannal kapcsolatos önkormányzati döntéshozatalra 2013. 

évi CXVIII. törvényben foglaltak szerint legkésőbb 2013. augusztus 27-ig kell sort keríteni, 

oly módon, hogy a döntésről készült határozati kivonat eredeti példányában eljuttatásra 

kerüljön az illetékes döntéshozó szervhez. A határidő jogvesztő, így a döntés meghozatalára 

munkaterv szerint esedékes ülésen nem kerülhet sor, az már késő lenne.  

 

2.) napirend: 

Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. előtt az elkövetkező időszakban több a likvid 

helyzetét jelentős mértékben befolyásoló intézkedés áll. A teljesség igénye nélkül ide tartozik 

a NAV és más hatóságok felé a járulékok megfizetése, valamint az Örkényi 

Takarékszövetkezettől felvett hitele kapcsán az időszakos törlesztő részletek megfizetése. 

Szintén hasonló jellegű feladat, mint említettük, a 2013-2014. tanévre történő felkészülését, 

azaz az oktatási intézmények működéséhez és a konyhák elindításához szükséges anyagok és 

készletek beszerzését. A szerződés módosító javaslat munkaterv szerinti testületi ülést követő 

aláírása – döntés hiányában – nem teszi lehetővé az előző feladatok elvégzését.  

 

3.) napirend: 

A pályázat beadásának határideje 2013. augusztus 13-a. Akkor nyílik meg a lehetőség arra, 

hogy a 100 %-os támogatási intenzitású pályázatra a pályázók jelentkezhessenek. A jelenlegi 

gyakorlat szerint a pályázat felülről korlátos, ami azt jelenti, hogy a pályázható pénzösszeg 

nagyságrendjének erejéig, akár az első nap is elérhetik azt a mennyiséget és szintet, hogy a 

következő napokban – noha a jogi határidő még nyitva áll – feleslegessé és értelmetlenné 

válik a pályázat beadása.  A 100 %-os intenzitás miatt is ezen esély meg kell ragadnunk és 

nem szabad késlekednünk.  


