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FOGADÓÓRA

E havi interjúnkban a m!füves pálya bérlési lehet"ségeir"l, 
a megújult városi honlapról és egy diákok számára meghir-
detett pályázatról kérdeztük Bukodi Károly polgármestert:

Az iskolai szünid"ben m!füves futballpályát alakítottak 
ki az általános iskola hátsó udvarán, amelyet a gyerekek a 
tanév kezdete óta használhatnak. A pályát milyen feltéte-
lekkel lehet tanítási id"n kívül, küls"söknek bérbevenni? 
B.K.: Mindamellett, hogy az új m!füves pálya segítséget nyújt 
a testnevelés órák gördülékeny, változatos megtartásához a 
Magyar Labdarúgó Szövetség pályázata – melynek segítségével 
a beruházást megvalósítottuk - el"írta, hogy a pályát kötelez"en 
bérbe kell adnunk. Hétköznaponként délután, illetve hétvégén 
is kivehet" a pálya sporttevékenységre. A Képvisel"-testület 
döntése értelmében a futballpálya - ünnepnapok kivételével - 
minden nap bérelhet": hétf"t"l péntekig 16-20 óráig, szomba-
ton 8-14 óráig, vasárnap 9-14 óráig. A bérleti díj mértéke pálya-
világítással bruttó 4.000 Ft/óra, pályavilágítás nélkül bruttó 
3.000 Ft/óra. A bérleti díj magában foglalja mindkét esetben az 
öltöz"k és a zuhanyzó használatát. A pálya bérbeadásával Kleczli 
Kitti testnevel" tanárn" foglalkozik, elérhet"sége: 30-5010608.

Szeptember hónapban megújult a városi honlap, a www.
ocsa.hu oldal, milyen újdonságokkal köszönti a látogató-
kat az új felület?
B.K.: Több mint három évig volt elérhet" a korábbi weblap, most, a 
10. születésnap alkalmából teljesen új köntösbe öltöztettük a város 
hivatalos internetes oldalát, ezáltal egy sokkal színesebb, átlátha-
tóbb felület jött létre. Másrészt teljes tartalmi frissítésen ment át 

az ocsa.hu, illetve új elemekkel b"vült: galériában tekinthet"ek 
meg a városi eseményekr"l, rendezvényekr"l készült fényképek, 
és kialakítottuk a gyengénlátók számára elérhet" akadálymentes 
verziót is. Bár a lakosságot nem érinti, de a technikai fejlesztések-
hez tartozik egy új Képvisel"-testületi információs rendszer kiala-
kítása is, amely a települési képvisel"k és a polgármesteri hivatal-
ban dolgozók munkáját könnyíti meg a jöv"ben.

Szeptemberben, a tanév kezdetével használatba került a gim-
názium melletti parkoló, kik használhatják ezt a területet?
B.K.: Mindenkit, aki a gimnáziumba érkezik, akár látoga tó -
ként rövidebb, akár diákként, szül"ként, tanárként hosszabb 
id"re kérünk, hogy a kisgimnázium helyén létrehozott par -
kolót használja a gépkocsik szabályos tárolására. A szabály-
talanul parkolókat egyel"re szóban vagy írásban figyelmez-
teti a Közterület-felügyelet. Megrendeltük a szükséges tiltó 
táblákat, amint megérkeznek kihelyezzük "ket a gimnázium 
környékére, hogy a szabálytalan parkolást megszüntessük.

Végezetül egy új pályázatról szeretném kérdezni, amelyet 
az Önkormányzat hirdetett meg általános iskolás és 
gimnáziumi osztályok részére.
B.K.: A Képvisel"-testület korábbi ülésén támogatta, hogy 
városunkban egységes kertépítészeti terv készüljön, ezek 
elkészítése folyamatban van. Szeretném, ha a 2016-os év 
a település közterületeink, saját kertjeink rendezésének, 
megszépítésének id"szaka lenne. Ezért tettem javaslatot arra, 
hogy hirdessünk pályázatot 5-12. évfolyamos osztályok szá-
mára két tárgykörben. A 2016-os év szlogenjét és az év logóját 
várjuk a diákoktól. Az els" három helyezett osztályt pénzju-
talomban részesítjük. A kiválasztott szlogent és logót 2016-
ban több felületen - a városi honlapon, az Ócsai Kisbíróban, 
rendezvényeken, kiadványokon - használjuk majd.   �

A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Több alkalommal is ülésezett Ócsa Város Önkor mány za-
tának Képvisel"-testülete az elmúlt hónapban. Augusztus 
26-án szokásos hó végi ülésükön döntöttek a képvisel"k 
arról, hogy támogatják az Ócsai Rend"r"rs körzeti megbí-
zottjai által használt gépjárm!vek üzemben tartását. Az 
autókra kötelez"en megkötend" CASCO biztosítási díj 
finanszírozásának érdekében 230.000 Ft-tal emelték az 
Ócsa Közbiztonságáért Alapítvány éves támogatásának 
összegét. 

M
ódosította a testület Ócsa Város Önkormányzatának 
2015. évi költségvetésér"l szóló 3/2015. (II.13.) önkor-

mányzati rendeletét, melyre a július 31-ig beérkezett többlet-
bevétel, és a kiemelt el"irányzatok közötti átcsoportosítások 
miatt került sor.

Spák József megbízási szerz"désének megszüntetését kö   -
vet"en az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola sportcsarno-
kának bérbeadását, valamint a m!füves futballpálya 
sport    tevékenységekre történ" bérbeadásával kapcsolatos fel   -
ada   tokat Kleczli Kitti testnevel" tanár látja el a jöv"ben, nettó 
600 Ft/óra díj ellenében.

Szeptember 15-én rendkívüli Képvisel"-testületi ülés kere-
tében tárgyalták a 2015. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámolót. Az Önkormányzat az idei év els" félévében 
746.776.000 Ft bevételt és 756.097.000 Ft kiadást teljesített. 
Június 30-án a folyószámla hitel állomány 47.688.000 Ft volt. 
Az elfogadott beszámoló az Önkor   mány   zat, a Polgármesteri 
Hivatal, valamint az önállóan gazdál   kodó Óvoda és Könyvtár 
jelentéseit tartalmazta. 

Pályá   zatot írt ki a testület a helyi közlekedési, személy-
szállítási közszolgáltatás, azaz a helyi közösségi közlekedés 
biztosítása céljából, mivel a jelenlegi szolgáltató M- BUSSAL 
Kft. szerz"dése december 31-én lejár. További információk a 4. 
oldalon, részletes pályázati kiírás és dokumentumok a www.
ocsa.hu oldalon találhatóak.

Eredményesnek nyilvánította a testület a „Közétkeztetési 
szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén” 
tárgyú közbeszerzési eljárást. A Bíráló Bizottság javaslatát 
elfogadva az eljárás nyertesének az albertirsai székhely! TS 
Gastro Kft. hirdették ki. Mindamellett, hogy a nyertes aján-
lat volt a legel"nyösebb, tehát a legmagasabb pontszámot 
érte el, a közétkeztetés a jöv"ben megfelel az el"írt dietetikai 
szempontoknak, illetve rendkívüli helyzet esetén 30km-es 
távolságban kisegít" konyhát tudnak alkalmazni.

Az Ócsai Bolyai János Gimnázium melegvíz-ellátásának 
épületgépészeti felújítására a KINAMÉ Kft.-t bízta meg a 
Képvisel"-testület 1.533.480 Ft+ÁFA vállalkozási díj ellené-
ben, amely összeget Ócsa Város Önkormányzata a 2015. évi 
költségvetés felújítási kiadások terhére biztosítja.

Szeptember 30-án döntöttek a képvisel"k arról, hogy az 
idei tanévben is segítséget nyújtanak ösztöndíj formájában 

azon diákoknak, akik a fels"oktatásban tanulnak, illetve 
érettségi vizsga el"tt állnak, szeretnének továbbtanulni és 
szociális helyzetük miatt támogatásra szorulnak. A Bursa 
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázat keretében 
2016-ban mindösszesen 790.000 Ft kerül elosztásra a sike-
res pályázók között.

Ócsa Város Önkormányzat Képvisel"-testülete, mint az 
Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ki  -
zá   rólagos tulajdonosa a Kft. 2014. évi átfogó pénz ügyi-
gazdasági ellen"rzésér"l szóló jelentésben foglaltakat 
tudo    másul vette. 

Jelentés készült a 2013-2014. adóévre vonatkozóan a helyi 
adók behajtásának ellen"rzésér"l is, ezt a beszámolót is 
elfogadta a testület.

Hatályon kívül helyezete a testület A gyermekeket illet" 
ellátásokról szóló 8/2006. (IX.29.) önkormányzati rende-
letet, mivel egyes rendelkezéseivel kapcsolatban id"közben 
alkotott másik önkormányzati rendelet nyújt szabályozást, 
továbbá fels"bb jogszabályváltozás miatt nem maradt olyan 
rendelkezése, amely miatt hatályban tartása a jöv"ben indo-
kolt lenne. 

Új rendeletet alkotott a Képvisel"-testület a gyermekvé -
delmi ellátások helyi szabályozásáról, valamint a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról. Az Önkormány-
zat a gyermekjóléti szolgáltatást a „Kertváros” Gyáli Kistérség 
Szociális és Családvédelmi Központ útján biztosítja, a szol-
gáltatás igénybevétele önkéntes és ingyenes.

Rendelet keretében módosította a Képvisel"-testület az 
Ócsai Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztvisel"k 
(8# éve változatlan mérték!) illetménykiegészítését. 2016-
tól ennek mértéke az eddigi 10 %-ról 20 %-ra módosul mind a 
középfokú, mind a fels"fokú iskolai végzettség!ek esetében.

A testület – az Ócsai Polgár"rséggel egyetértve – Pest 
Megye Díszpolgára címre javasolta Dr. Bilisics Pétert, a Pest 
Megyei Polgár"r Szövetség Elnökét az elmúlt években végre-
hajtott áldozatos munkájának elismeréseként.

A testület támogatta a polgármesteri hivatal bejáratánál 
„információs pulttal felszerelt recepció” kialakítását, annak 
érdekében, hogy a hivatalban korszer!, szakmai elvárásoknak 
megfelel" ügyfélbarát környezet fogadja a városlakókat. Az 
épületb"vítési munkálatokhoz szükséges tervdokumentáció 
elkészítésével a Pusztai Mérnöki és Szakért"i Iroda Kft.-t bíz-
ták meg, 120.000 Ft+ÁFA vállalkozási díj ellenében.

„Zöld Ócsáért!” címmel pályázatot hirdet az Önkor mány -
zat 5-12. évfolyamos diákok részére a 2016-os év szlogenjé-
nek és logójának tárgyában (további részletek a 3. oldalon – a 
szerk.).

Támogatta a Képvisel"-testület az Önkormányzat 
30.000.000 Ft-os fejlesztési hitelfevételi szándékát. 
A#hitel összegét a Nefelejcs Óvodában elvégzett tet" felújí-
tásának kifizetésére fordítják.  �
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Ócsa Város Önkormányzatának pályázati felhívása

Ócsa város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi,  
menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyszállítási szolgál-
tatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: 2012. évi XLI. törvény ) 
23. § (4) bekezdése alapján pályázatot ír ki Ócsa Város közigazgatási területén 
végzendő, helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási 
tevékenység ellátására.

A pályázat kiírójának neve, címe, telefon- és faxszáma: 
Ócsa Város Önkormányzata
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Telefon: 06-29/378-125 
Fax: 06-29/378-501
E-mail: polghiv@ocsa.hu

Az eljárás tárgya: Ócsa város közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti 
autóbuszos személyszállítási tevékenység végzése kizárólagos joggal, vala-
mint a személyszállítási tevékenységgel összefüggő előkészítési, tájékoztatá-
si, irányítási és ellenőrzési feladatok végrehajtása.

A szerz!dés fajtájának és idejének meghatározása: Közszolgáltatási szerződés, 
amelynek időtartama 5 év.

A teljesítés helye: Ócsa város közigazgatási területe.

Részvételi feltételek: A pályázaton részt vehetnek belföldi, illetve külföldi 
székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, vagy azok 
konzorciuma. Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben 
vehet részt, amennyiben azt a 2012. évi XLI. törvény megengedi. Az aján-
lattevőnek igazolnia kell a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek 
meglétét. Az ajánlattevőnek, illetve az általa nyújtott szolgáltatásnak meg 
kell felelnie a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a vonatkozó rendeletek 
előírásainak.

A pályázati kiírás beszerzésének feltételei: 
Bővebb információ és a pályázati felhívás szövege a www.ocsa.hu honlapon 
található.
Az ajánlattételi dokumentáció beszerezhető a felhívás Hivatalos Értesítőben 
történő megjelenését követően az ajánlattételi határidőig az Ócsai 
Polgármesteri Hivatal - 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Hatósági, Műszaki, 
és Pályázatkezelő Irodában (13. ajtó.).

A pályázati kiírás beszerzésének határideje: 2015. december 7. 10 óra.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 7. 10 óra.
Az ajánlat benyújtásának címe:
Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkársága, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Az ajánlat felbontásának helye, ideje: 2015. december 7. 13 óra.
Az eredményhirdetés legkés!bbi id!pontja: 2015. december 17. 10 óra
Szerz!déskötés tervezett legkés!bbi id!pontja: 2015. december 22. 10 óra.

Elbírálás módja és szempontja: A kiíró az ajánlati felhívásban meghatározott 
alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján dönt, és érvényes 
ajánlatot benyújtó pályázók közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
adó, a jelen pályázati kiírásban szereplő feltételeknek maradéktalanul megfe-
lelő pályázót hirdeti ki nyertesnek 

A szolgáltatás megkezdésének napja: 2016. január 1.

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

közterület-felügyel! munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony id!tartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 
A közszolgálati tisztvisel!k képesítési el!írásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betölt!je által ellátandó feladatkör:
A 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletének 30. pontja alapján: 
Közterület-felügyelői feladatkör II. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben rögzített feladatok 
ellátása (többek között a közterület jogszerű használatának, rendjének és 
tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közremű-
ködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiz-
tonság védelmében) és Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
rendeleteiben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása. 
A munkakörhöz tartozó f!bb tevékenységi körök:
Közterületek jogszerű használatának, a közterület rendjére és tisztaságára 
vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályo-
zása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; közreműködés 
a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, 
az önkormányzati vagyon védelmében; közreműködés a köztisztaságra vonat-
kozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. 

 A pályázati feltételekről, benyújtandó iratokról, igazolásokról bővebb infor-
máció a www.ocsa.hu oldalon található. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta szemé-
lyügyi előadó nyújt, a 06-29-378-125 (30-as mellék) telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 6. 

Pályázat menetrend  

szerinti személyszállításra
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pályázat

Ócsán az !szi zöldhulladék-gy"jtést 2015. november 11-én és 19-én 
végezzük. November 11-én (szerdán) azoknál az ingatlanoknál lehet 

kihelyezni a zöldhulladékot, ahol a kommunális hulladékot szerdánként, 
november 19-én (csütürtökön) ott, ahol a kommunális hulladékot  

csütörtökönként szállítjuk el. 
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket bármilyen zsákban,  

az ágat, gallyat maximum 70 cm hosszúságúra darabolva, kötegekben 
összekötve, kell kihelyezni a szállítás napján legkésőbb reggel 6 órára az 
ingatlan elé úgy, hogy a közlekedést ne akadályozza. A zsákok, kötegek 

elszállítása folyamatosan, a kihelyezett mennyiségtől függően,  
2-3 nap alatt történik majd. Megértésüket köszönjük!

Kérjük, hogy az elszállítást követ!en már ne helyezzenek ki 
zöldhulladékot!

Kunépszolg Kft.
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Október 18-án az ócsai és környékbeli gazdál-
kodók és kézművesek vásárral egybekötött 
bemutatkozása vár mindenkit az Ócsai Tájházban. 
Savanyúkáposzta készítési bemutató, kemencében 
sült #nomságok kóstolója várja a látogatókat. 
Gyerekeknek színes játszóházi program – töklámpás, terménybáb 
készítés és gyertyamártás –, népi játszóudvar, állatsimogató, valamint 
lovaskocsikázás. 

Helyszín: Ócsai Tájház, (Ócsa, Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.)
Id!pont: 10:00-16:00 
Kapcsolattartó: Verbőczi Gyuláné, Erika, ocsaitajhaz@dinpig.hu
Telefon: +36 30 494 3368 
Részvételi díj: teljes árú: 1200 Ft/fő, kedvezményes: 800 Ft/fő,  
ócsai lakos: 500 Ft/fő, csoportos: 950 Ft/fő

,&?)&3&5�&?��(8&.�9�/-�?'&3

A Vertikál Nonpro#t Zrt. a lomtalanítást 2015. évtől az 
Önkormányzattal történt egyeztetés alapján házhoz men! rend-
szerben végzi el március 15. és október 30. közötti id!szak-
ban. A lomtalanítás e módon történő elvégzése a lakosság számára 
is kényelmes, #gyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott 
időponthoz igazodni, személyesen, telefonon, vagy e-mailen is 
lehetőséget biztosítunk az időpont egyeztetésére. Lomtalanítás 
alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, 
eszközöket, bútorokat szállítjuk el évente 1 alkalommal, az ingatlan-
tulajdonossal előre egyeztetett időpontban. A nagydarabos lom (pl. 
bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás 
és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, 
kötegelve kerülnek elszállításra. 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek 
elszállításra:

 » gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, 
bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

 » elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép);
 » veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
 » heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálko-

dói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék. Kérjük, 
hogy lomtalanítási igényét a 24/535-535 telefon számon, vagy a 
kommunalis@vertikalrt.hu illetve kunepszolg@kunepszolg.hu 
e-mail címen jelezze a szolgáltató felé.

FONTOS: Kérjük, hogy jelezze lomtalanítási igényét, és csak a lom-
talanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az előre egyeztetett 
időpontban.

VERtIKÁl  
nonpRofIt zRt.
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A véradás következő időpontja és helyszíne:  
október 28. 14.00-18.00 óra, Egressy Gábor Szabadidőközpont.

A 
ROLFIM Szövetkezet és Ócsa Város Önkormányzata 
elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hul-

ladék) gy!jtést szervez, amely során mindenki ingyen lead-
hatja összegy!lt e-hulladékát.
Az e-hulladékgy!jtés ideje: 2015. november 7. (szombat), 
08:00-12:00 óra között
Az e-hulladékgy!jtés telepített gy!jt"helye: Ócsai Polgár mes -
teri Hivatal udvara

Gy!jtés szervez"i elkötelezett hívei a környezet védelmének, 
ezért szeretnék elérni, hogy Ócsa városában szélesedjen az újra-
hasznosítható hulladékok begy!jtésének köre. Az e-hulladék 
különleges gy!jtést és kezelést igényel - azaz nem gy!jthet" a 
háztartási vegyes hulladékkal. Cél az, hogy az e-hulladék minél 
nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található 
környezetre, emberre veszélyt jelent" mérgez" anyagok elle-
n"rzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkb"l.

A gy!jtés során leadható elektronikai berendezések a 
teljesség igénye nélkül „minden ami valaha árammal, 
elemmel akkumulátorral m!ködött”.

Azok számára, akik, nem tudják megoldani az e-hulladék 
elszállítását, de szeretnének megszabadulni nagyméret!, 
nagytömeg! e-hulladékuktól, térítésmentesen igénybe ve   -
het" a „Házhoz megyünk érte akció” szolgáltatása. Ennek 
keretében a szervez"k vállalják az összekészített eszközök 
elszállítását november 7-én, amennyiben 50-100 kg e-hul-
ladék gy!lt össze (célszer! összefogni, akár a szomszédokkal 
is). Az igények bejelentését a 06-1-269-02-34-es telefon-
számon várjuk 2015. november 5-én délig, munkanapo-
kon 08:00-16:00-ig. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 
Rolfilm Szövetkezet munkatársai kizárólag november 7-én, 
és kizárólag el"zetes telefonos egyeztetés alapján mennek ki 
az ingatlanokhoz. Bármilyen más cégt"l vagy más id"pont-
ban jelentkez" szállítók esetében kérjük járjanak el körülte-
kint"en saját és otthonuk biztonsága érdekében! 

Együttm!köd" munkájukat köszönjük!  �

0&7)48�?419�3�9*1*5�1�8.�0�5;.8*1Ē

ELEKTRONIKAI 
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Immár ötödik alkalommal szervezett lovaskocsis szüreti felvonulást és 
bált az Ócsai Gazdakör szeptember 19-én. Évről-évre nagyobb létszámban 
érkeznek a helyi és környékbeli fogatok és lovasok, akik közösen járják körbe 
a város utcáit. A megállók helyszínén helyi tánccsoportok – a Küstörgők, az 
Energy Kid’s, a Fiesta Tánccsoport – és az Ócsai Népdalkör színes műsora ör-
vendeztette meg a közönséget, a talpalávalót a Jerzsele Family zenekar húzta.
Köszönjük a támogatást segítőinknek, akik nélkül a szüreti felvonulás és bál 
nem jöhetett volna létre:

Ócsa Város 
Önkormányzata
Egressy Gábor 
Szabadidőközpont
Ócsai Gazdakör
Leon Pékség
Arnoldo Pizzéria
Potom Diszkont
Vásároyal
Elvira Áruda
2 Klári Virágüzlet
Szíves ABC
Boros család
Rácz János
Murár család
Kerepeczki család
Szabó Béni

Sponga Károly és 
családja
Filó Ágnes
Szabó Szabina
Szűcsné Zsuzsa
Ócsai Népdalkör
Majdiánné
Bori Antal
Sarokház Pizzéria
Forster Vadászkastély
Rácz Anita

Oláh Katalin
Ildikó Diszkont
Németh Zsolt
Valóczki Mihály
Látványpékség
Gere Imre
Virág Imre
Bartos Sándor
Gál Csaba
Szabó Tamás
Szabó Tibor

SZÜRETI FELVONULÁS
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Rendezvények

Városunk születésnapját egész évben ünnepeljük, de az 
év legkiemelked"bb születésnapi rendezvénye mégis az 
Ócsai Vigasság volt. 

E
bben az évben el"ször került megrendezésre – a 
rövidebb táv mellett – a 10év-10km elnevezé-

s! futóverseny, mely – igazi együttm!ködésben 
– néhány hét alatt szervez"dött. Az eseményre 
az ország minden részér"l érkeztek versenyz"k. 
Az útvonal Ócsa nevezetességeit érintette, így az 
indulók futás közben városunkat is megismerhették. 
Az ötletért és megvalósításért köszönet Szaller Anitának, 
Danka Szabolcsnak, Hajdúné Szaller Krisztinának, Fentor 
Csabának, Hajdú Gyulának, Spák Józsefnek és a sok-sok önkén-
tesnek, segít"nek és támogatónak. Szeretnénk külön köszönetet 
mondani Ócsa Városi Polgár"rség és az Ócsai Rend"r"rs munka-
társainak nem csak a futóverseny, hanem az egész napos rendez-
vény biztosításáért, a közös munkáért. 

      A városi torta átadása is igazi csapatmunka volt. A torta 
az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület szervezésében, Ócsa 
Város Önkormányzata és Bukodi Károly, polgármester úr 
támogatásával valósulhatott meg. Az alkotócsapat tagjai, 
Horváth Károly, Horváthné Erika, Balló Gábor, Donné Imre, 
Kardos Zoltán és Kerekes Klára voltak. 

A torta ünnepélyes felvágása el"tt Bukodi Károly, 
polgármester, Dr. Sz!cs Lajos és Pánczél Károly, 

országgy!lési képvisel"k köszöntötték városunkat, a 
Dalos Pacsirták pedig egy közös dallal kívántak boldog szüli-
napot.

Városunk tánccsoportjai is összefogtak az évforduló alkal-
mából. A születésnapi flashmob, a közös tánc igazi közösségi 
élményként hatott ezen a napon. Papp Kati vezetésével az 
ócsai tánccsoportok – Energy Kid’s, Fiesta, Flashdance – egy 
nagy csapatként táncolták a születésnapi koreográfiát.

Azt hiszem már nem is lenne igazi az Ócsai Vigasság f"z"-
verseny nélkül, melyet idén harmadik alkalommal rendez-
tünk meg a programsorozathoz kapcsolódva. Köszönöm a 
zs!ri – Horváth Károly, Kardos Zoltán, Papp Kati, Szebedinszky 
János – kitartó mun    káját. Gratulálunk a díjazottaknak. Külön 
gratulálunk a Vígh lányoknak, akiknek ezúttal sikerült édes-
apjukat, az el"z" évek verhetetlen gy"ztesét, lekörözniük. 

Az es" elálltával együtt élvezhettük a koncerteket, gyermek -
programokat, a t!zijátékot és a Csík Zenekar muzsikáját.

De a 2015-ös év, városunk születésnapjának ünneplése még 
nem ért véget. Intézményeinkkel, közösségeinkkel, egy     há   za -
inkkal együttm!ködve sok izgalmas programmal készülünk 
még az év végéig. Összefogással minden lehetséges. Kö      szönjük 
a sok munkát és támogatást, és köszönet mindenkinek, aki a 
magasba engedett egy jókívánság lufit. Boldog 10.#születésna-
pot, Isten éltessen, Ócsa!  �

JaRÁbIK KlÁRa KultuRÁlIs Igazgató

10. VÁROSI VIGASSÁG

Ócsa Város Önkormányzata
Caminus Zrt.
Vertikál Zrt.
Nagév Kft.
Biofungi
Juhász Zsírüzem Kft.
Ócsai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat
Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság
Ócsai Református Egyházközség
Ócsai Tájház

Purina Takarménybolt
Potom Diszkont Üzletház
Tóth Béla
Sarokház Étterem
Ócsai Fészerkert
Creativ Papyrus
Vellai József
Radics József
Bánvölgyi-Nyerges Család
Szabó Tiborné Őstermelő

Köszönjük!

10. ÓCSAI VIGASSÁG TÁMOGATÓI

10 év -10 kilométer

Glamorous  
Company

Csík Zenekar

Össztánc

Születésnapi  
#ashmob

Bokréta  
Citeraegyüttes

Gubás Gabi  
színm"vész  

mesekoncertje

Városunkat Bukodi Károly,  
polgármester, Dr. Sz"cs Lajos  
és Pánczél Károly,  
országgy"lési képvisel!k 
köszöntötték

Székelykapu Baráti Kör  
– f!z!verseny 1.díj

Össztánc

Langaléta  
Garabonciások

mesekoncert

f!z!verseny

Össztánc

Bohémek – Évgy"r" Csapata - f!z!verseny, különdíj

T"zijáték
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Rendezvények

10 éve ünnepeljük Ócsa várossá válásának születésnap-
ját. Nekünk, OPKE-soknak ez különösen kedves, hiszen 
2008 óta, képletesen szólva, mi adjuk a Város születésnapi 
süteményét.

2008
-ban süteménysüt" versenyt hirdettünk, ami 
olyan sikeres volt, hogy elhatároztuk ötletgaz-

dánkkal Horváth Károllyal, hogy minden évben elkészítjük 
Ócsa születésnapi tortáját. Össze is állt az 5 f"s csapat, akik a 
mai napig lelkesen dolgoznak ezen a projekten. Donné Imre, 
Horváth Károly, Horváthné Zrupkó Erika, Kardos Zoltán és 
Balló Gábor, már 7. éve süti az egyre gigantikusabb méretet ölt" 
süteményt. Az els" torta 250 szeletes volt, és elérkeztünk az idei 
1.400 szeletre vágott óriás méret! és kivételesen finom tortáig.

A torta összetev"i:
480 db tojás,
30 kg cukor,
45 kg liszt,
20 kg meggy,

10 kg csokoládé ( 54.5 %-os),
5 kg bersdorf kakaó,
15 kg grillázsmorzsa,
15 kg marcipán.

Az idei csapat kiegészült  Gogolákné Kerekes Klára virág-
köt"vel, aki több csokor rózsával és rózsaszirommal járult 
hozzá a különösen szép kivitelezéshez.

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetünket fejezzük 
ki a csapat önzetlen munkájáért. Persze ez a torta sem jöhe-
tett volna létre az Önkormányzat támogatása nélkül. Ezúton 
köszönjük, hogy támogatásukkal megédesítették Ócsa város 
születésnapját. Köszönjük az Egressy Gábor Szabadid"köz  -
pont vezetésének és minden dolgozójának a munkáját. Végül 
de nem utolsósorban köszönjük a Polgár"rségnek, hogy profi 
módon levezényelte a kiosztást és minden féle tolakodás, 
tülekedés nélkül gazdára talált 1.400 szelet torta.

A tortát Pánczél Károly országgy!lési képvisel"nk, Sz!cs 
Lajos országgy!lési képvisel", városunk lakója és Bukodi 
Károly Ócsa város polgármestere vágta fel.  �

pappné HaJdu KatalIn opKE ElnöK

VÁROSI TORTA  

2015
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U19 II. OSZTÁLY DÉL – 5. FORDULÓ UTÁN

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Sóskút SKE 4 3 0 1 25 8 17 9
2. Ráckeve VAFC 3 2 1 0 8 4 4 7
3. Bolha FTSE 4 2 1 1 15 13 2 7
4. Tököl VSK 3 2 0 1 21 5 16 6
5. Alsónémedi SE 2 2 0 0 8 4 4 6
6. Bugyi SE 2 1 0 1 2 3 -1 3
7. Fémalk-DDTE 2 0 1 1 4 7 -3 1
8. Ócsa SE 3 0 1 2 4 17 -13 1
9. Halásztelek FC 3 0 0 3 7 18 -11 0

10. Kiskunlacháza SE 2 0 0 2 3 18 -15 0

,,,��2��'�/�)(/1đ77�ȁ����)25'8/��87�1
hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Tököl VSK II. 5 5 0 0 34 5 29 15
2. Érdi VSE II. 6 5 0 1 24 3 21 15
3. FC Dabas III. 6 4 1 1 18 9 9 13
4. Ócsa VSE 6 4 0 2 19 9 10 12
5. Diósdi TC II. 6 4 0 2 22 17 5 12
6. Inárcs VSE 6 4 0 2 15 11 4 12
7. Szigetcsép SE 6 3 1 2 15 14 1 10
8. Kiskunlacháza SE 5 3 0 2 14 7 7 9
9. Dunavarsányi TE II. 5 3 0 2 14 17 -3 9

10. Felsőpakony KSE II. 6 2 0 4 16 29 -13 6

1đ,�1<8*$7,�&623257�ȁ����)25'8/��87�1
hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Környe SE 3 3 0 0 20 1 19 9
2. Baracs SE 3 3 0 0 15 5 10 9
3. Szigetszentmiklósi TK 3 1 2 0 4 3 1 5
4. Halásztelek FC 2 1 1 0 9 1 8 4
5. Tatárszentgyörgy SE 3 1 1 1 7 6 1 4
6. Törökbálinti LASE 2 1 0 1 4 4 0 3
7. Százhalombattai TC 3 1 0 2 9 15 -6 3
8. FC Dabas 2 0 0 2 0 4 -4 0
9. Tárnok KSK 2 0 0 2 2 7 -5 0

10. Ócsa VSE 3 0 0 3 3 27 -24 0

Egyházak októberi programjai
NAP ÓRA ALKALOM

04. vasárnap 9
10

17

imaóra
istentisztelet, 
úrvacsora
istentisztelet

07. szerda 19 bibliaóra

11. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

14. szerda 19 bibliaóra

18. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
hálaadó 
istentisztelet

NAP ÓRA ALKALOM

21. szerda 19 bibliaóra

25. vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
reformáció, 
istentisztelet

28. szerda 19 bibliaóra

Minden vasárnap az imaóra 
alatt bibliaköri foglalkozást 
tartunk gyermekek számára. 
Alkalmainkra mindenkit szere-
tettel várunk.  A változtatás jogát 
fenntartjuk!
B"vebb információ:  
www.ocsaibaptista.hu 

Októberi istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:

Az Ócsai Katolikus közösség programja

Miserend: 
– hétf" és szerda 7.30, péntek és szombat 18, vasárnap 9 óra

Állandó programok:
– Minden hétf"n 18 órakor Biblia óra
– Minden pénteken 19 órakor I$úsági hittan
–  Minden szombaton 11 órakor Katekumenek ( hittanulók) 

csoportja

Változó programok:
–  Október 24. szombat  

14 – 18 óra: gyermek foglalkozás a plébánián,  
19 órakor Curzió lelkiségi mozgalom bemutatkozása. 

–  Október 31. szombat 15 óra 
Halottak napi megemlékezés a temet"ben, utána sírmegáldás.

Birkózás

S
zeptember 19-20-án, szombaton és vasárnap került lebo-
nyolításra a 2015. évi diák és serdül" szabadfogású orszá-

gos csapatbajnokság. A fiatalok csapattalálkozóin szomba-
ton tizennyolc, vasárnap pedig tizenkilenc csapat küzdött 
a bajnoki címekért. Ócsai érdekeltség!ek az FTC színeiben 
birkózó sportolók: a diák csapattalálkozón IV. helyezést értek 
el, a serdül" csapatversenyen pedig V. helyezést ért el az FTC. 

2015. szeptember 26-án rendezték meg Tatabányán a Junior 
Kötöttfogású és N"i Országos Bajnokságot. Bukodi Noémi 
ócsai birkózó külön engedéllyel megküzdhetett id"sebb bir  -
kózókkal. 63 kg súlyban III. helyezést ért el. 

Szintén szeptember 26-án rendezték meg az Atomhajó 
Kupa Nemzetközi Szabadfogású Birkózó Versenyt. Ezen a 
versenyen az ócsai birkózók eredményességükr"l tettek 
bizonyosságot az alábbiak szerint:

Lányok: 40 kg – II. helyezett: Domonkos Vivien
Fiúk: 58 kg – I. helyezett: Czompál Olivér

 46 kg – II. helyezett: Gálik Zsolt
 +46kg – III. helyezett: Czompál Milán
 42 kg – III. helyezett: Szabó Dénes
 46 kg – III. helyezett: Botor Gábor
 46 kg – III. helyezett: Horváth Gergely
 Félnehézsúly – V. helyezett: Lakatos Péter
Gratulálunk minden helyezést elért versenyz"nek. Jó 

edzést és eredményes versenyzést kívánunk!  �

Labdarúgás
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Egyházak hírei

Haláleset 
Név Születési id! Haláleset ideje
Csorba Elemér 1949. november 17. 2015. június 11.
Algács Zoltán 1958. december 31. 2015. augusztus 1.
Oláh István 1921. május 28. 2015. augusztus 15.
Virág Antalné Dömötör Erzsébet 1929. február 19. 2015. augusztus 16.
Radics Lászlóné  
Kucsera Julianna Terézia 1956. október 2. 2015. augusztus 23.
Pallagi László István 1942. június 10. 2015. augusztus 24.
Szőke Józsefné Földi Mária 1938. január 13. 2015. augusztus 29.
Kozma László 1957. június 20. 2015. augusztus 29.

Esküv! 
Borbély Tímea Ágnes – Dr. Novák Zoltán 2015. augusztus 25.
Rézműves Nikolett – Schmidt Henrik 2015. augusztus 29.

Ecsedi Ildikó – Hegedűs Tamás 2015. szeptember 11.
Mahitab Elgendy – Dr. Ghanem Amr 2015. szeptember 12.

Névadó 
Gyermek neve Születési idő Névadó időpontja
Vas Bence Zoltán 2012. szeptember 28. 2015. augusztus 15.

Huszonötödik házassági évforduló
Styefkó Ibolya – Nyenyestyán Mihály 1990. szeptember 8.
Varga Katalin – Varga Zoltán 1990. szeptember 8.
Boldizsár Sára – Nagy István 1990. szeptember 8.
Kuzsof Sarolta – Tóth Mihály 1990. szeptember 28.

Születések
Gyermek neve Szül!k neve Születési id!
Seregély Zselyke Gattyán Andrea – Seregély István 2015. július 29.
Balázs Dorka Boruzs Csilla – Balázs István 2015. augusztus 5.
Kulcsár Bence Halász Tünde – Kulcsár László 2015. augusztus 13.
Berecz Áron János Becző Nikoletta – Berecz János 2015. augusztus 13.
Deli Vilmos Somfalvi Luca – Deli Vilmos 2015. augusztus 14.
Filep Dorina Nagy Gabriella – Filep Tamás 2015. augusztus 24.
Varga Nóra Gombik Nikolett – Varga Gergely 2015. augusztus 25.
Terdik Dóra Papp Tímea – Terdik István 2015. augusztus 27.
Bratkó Levente Noel Juhász Erika – Bratkó Levente 2015. augusztus 27.
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Ócsai Polgármesteri hivatal  
2364, Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. •  
E-mail: polghiv@ocsanet.
hu • Tel: 29-378-125, 29-378-501,  
Fax: 29-378-067
Ócsa Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft
Tel: 29-378-125/28 mellék
Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26., 
Tel: 29-378-504
Orvosi ügyelet Ócsa, Szabadság 
tér 4. (új Egészségház),  
104 vagy 06-1-301-6969 
Központi orvosi rendel"  
Ócsa, Sza   bad  ság tér 4.
Feln"tt háziorvosok  
dr. Kocsis János Rendelés: hétf", 
szerda, csütörtök, péntek, 8–12 
óráig, kedden 14–18 óráig.
Rendel" telefon: 29-378-071 •  
dr. Incze#y Zsolt Rendelés: 
hétf", kedd, csütörtök, péntek,# 
8:00–12:00 óráig, szerdán 
14:00–18:00 óráig.  
Rendel" telefon: 29-378-110 •  
dr. Gallai Zoltán  
Rendelés: kedd, szerda, csütör-
tök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
hétf"n 14:00–18:00 óráig 
Rendel" telefon: 29-378-073 

Gyermekorvos dr. Koszteleczky 
Mónika Rendelés: hétf", kedd, 
szerda, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
csütörtök 14:00–18:00 óráig, 
Rendel" telefon: 29-378-164
Véd"n"i tanácsadások  
I. körzet: Szabóné Ádámcsik 
Tünde, Tel: 29-578-523 •  
II.körzet: Kardosné Pinty"ke 
Viktória, Tel: 29-578-522, •  
III.körzet: Brassai Júlia,  
Tel: 29-578-523
Fogászat Jenei Fogászat,  
Tel: +36 20 373 8078,  
Web: www.jeneifogaszat.hu.,  
Dr. Baranyai Edit,  
Tel.: 29-378-030
Fiziotherápia  
Tel: 29-578-525
Korona Gyógyszertár 
Szabadság tér 5., Tel: 29-578-090
Rend"rség  
Ócsai Rend"rörs,  
Tel: 29-378-007 • 
 Körzeti Megbízottak:  
Mezei Tamás törzszászlós, 
70-609-3735; Kálmán Attila 
f"törzs"rm: 30-718-4748;  
Kovács Géza törzs"rmester  
tel: 70-489-1039

Polgár"rség  
Tel: 30-9944925, 30-9944923, 
30-6886056, 70-6064005 
(éjszaka) 
Hivatásos T!zoltóság 
Dabas Telefon:  
29-560-020, 29-360-105
Posta Szabadság tér. 3.,  
Tel: 29-378-056
Egyházak  
Ócsai Református  
Egyház közösség  
Tel/fax: 29-378-142,  
E-mail: ocsa.ref@gmail.com  
• Ócsai Baptista Gyülekezet: 
E-mail: gyulekezetve ze to   
 @ocsaibaptista.hu
• Ócsai Katolikus Egyházközösség:  
Tel: 29-378-285 ,  email:  
keresztenyocsa@gmail.com 
Evangélikus Egyházközösség: 
Tel.: 29-368-174
Egressy Gábor 
Szabadid"központ 
Tel: 29-378043,  
E-mail: info@egressyszk.hu
Falu Tamás  
Városi Könyvtár  
Tel: 29-378-158,  
E-mail: konyvtar@ocsanet.hu

Nefelejcs  
Napköziotthonos Óvoda  
Tel.: 29-578-840  
• Napsugár tagóvoda:  
29-378-084,  
Email: info@nefelejcsovoda.hu
Halászy Károly  
Általános Iskola  
Tel.: 29-378-023,  
E-mail:  
iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu
Bolyai János Gimnázium 
Tel.: 29-378-045,  
E-mail: gimi@bogim.hu 
Ócsai Tájház  
Dr. Békési Panyik  
Andor u. 4-6., www.ocsaitajhaz.hu 
Tourinform iroda  
Tel: 29-578-750,  
Email: ocsa@tourinform.hu
Közterület-felügyelet  
Magyari Tibor: 70-3681843
Berecz Éva: 70-395-1877
Gyepmester  
Töves-Gold Magánnyomozó és 
Állat   ment" Kft.,  
Tel.: 20-938-5192
Falugazdász  
Nagyszegi Imréné,  
Tel.: 30-461-7863
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ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. • Felel!s 
kiadó: Mátyus Gyula • Szerkeszt!: Kertészné Molnár Anna • Szerkeszt!ség címe: Ócsa Város Önkormányzata – Polgármesteri 
Hivatal, 2364, Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. • Telefon: (29) 378-125 / 11-es mellék • Fax: (29) 378-067 • Email: ocsaikisbiro@gmail.com, 
molnar.anna@ocsa.hu • Tervezés, tördelés: Elektropress Stúdió • Együttm"köd! Partnerünk: Dormány Foto Studio
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Anyakönyvi hírek 

ERVIN  

TAKARMÁNYBOLTJA
Cím: 2364 Ócsa, Damjanich u. 31.  

Tel: 06-20/803-52-88
Nyitvatartás: H-P: 8-18-ig, Szo: 7-13-ig

E havi akció:
Minden egész zsákos Uni, Ecomic takarmány 

árából 10% kedvezményt adunk!
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKAT 

VÁRUNK SOK SZERETETTEL!

KÖSZÖNTÉS

Szeptember 8-án 90. 
születésnapján köszön-
tötte Bukodi Károly 
polgármester özv. Fucskó 
Istvánné ócsai lakost. 
A kerek születésnap 
alkalmából ezúton is 
kívánunk nagyon jó 
egészséget, szeretett 
családja körében eltöltött 
boldog éveket!

ALBÉRLETET  
KERES

Házaspár, 12 éves 
lányukkal keres hosszú-
távra BÚTOROZOTT 
ALBÉRLETET ÓCSÁN. 
Igény: min. 2-2,5 szoba, 
rQQXIMKDMPR
ÐICPRÐCJŴLWRÐ
jelent.
Ha telefonon keres, 
azonnal visszahívom. 
+36 (70) 701 7748

Megtalált iratok

Domján József, kedves ócsai olvasónk pár hete elveszí-
tette iratait, pénztárcáját. Legnagyobb meglepetésére 
kis id" elteltével két fiatal csöngetett az id"s bácsinál, 
akik megtalálták és személyesen vitték el neki az 
igazolványokat és a pénzt. Olvasónk nem hitt a szemé-
nek, zavarában még a fiatalok nevét sem kérdezte 
meg. Ezért ezúton, az újság hasábjain szeretne köszö-
netet mondani a figyelmességért, segítségért!

a szERK.

MEGNYÍLT AZ ER!ZOO 
KUTYAKOZMETIKA ÓCSÁN!
Kozmetikánk szakképzett kutyakozmetikusa minden faja 
kutya teljes kör! kozmetikázását vállalja. 

Szeretettel várjuk a szépül-
ni vágyó kis és nagy test! 
kutyusokat!

A kozmetika címe: Ócsa, 
Rózsa utca 64.
Bejelentkezni a 06-20/534-
10-54-es telefonszámon 
lehet!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálával és köszönettel tartozunk mindazoknak, akik édesanyánkat Virág Antalné 
szül. Dömötör Erzsébet (született Ócsa, 1929.02.19. elhunyt 2015-08.16. Duna-
varsány) elkísérték utolsó útjára és sírjára virágot helyeztek.

Lányai: Magdolna, Erzsébet és családjaik




