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M E G H Í V Ó 
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörömben 
eljárva, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze 

 
2017. október 18-án (szerdán) 17:30 órai kezdettel  

 
melyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében   

 
Napirendi javaslat 

 
1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 
A napirend rendkívüli ülésen történő tárgyalásának indokoltsága: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 16/2017. (I.25.) számú ÖK. határozatában elfogadta a 2017. költségvetési évre vonatkozó 
közbeszerzési tervét és időközben az elfogadott Közbeszerzési tervben foglalt és nevesített közbeszerzéseken túl egyéb 
közbeszerzések is lefolytatásra kerültek/kerülnek a 2017. évben, ezáltal a Közbeszerzési terv mielőbbi módosításának 
van helye. 
 
2. Tárgy: Döntés az Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében című pályázaton való részvételhez szükséges önrész mértékének 
meghatározásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 
A napirend rendkívüli ülésen történő tárgyalásának indokoltsága: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 197/2017. (IX. 27.) számú ÖK. határozatában úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani 
„Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” elnevezésű 
felhívásra. A benyújtás kezdő időpontja: 2017. október 19. A támogatási kérelem benyújtásához mindenképpen csatolni 
kell az önrész biztosításáról szóló képviselő-testületi döntést. Annak érdekében, hogy a pályázati anyag benyújtása mielőbb 
megtörténjen jelen döntés haladéktalan meghozatala szükséges. 
 

Zárt ülés 
 
3. Tárgy: Ócsa - Polgármesteri Hivatal épületének belső rekonstrukciós felújítása tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
A napirend rendkívüli ülésen történő tárgyalásának indokoltsága: A Hivatali és az Önkormányzati 
feladatellátás folyamatos és jogszabályszerű biztosítása nem szünetelhet, ezáltal a belső rekonstrukciós munkálatok 
haladéktalan elvégzése nem engedhet halasztást, így a lefolytatott közbeszerzési eljárás tárgyában mielőbbi 

 



 

 

eredményhirdetésre van szükség. 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok! 
 

Ócsa, 2017. október 17. 
  
 Tisztelettel: 
 Bukodi Károly 
 polgármester 


