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J e g y z ő k ö n y v : 

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14. napján 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dönti Károly képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Török László képviselő 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Távol van Bukodi Jánosné és Inczeffy 

Szabolcs képviselő. 

 

 

 

N a p i r e n d : 

 

 
 

1./ Tárgy:   …/2013./II.14./ ÖK. rendelet-tervezet  Ócsa Város Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről   

 a.) 1-es verzió 

 b.) 2-es verzió 

      Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

2./ Tárgy:      Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda alapító okiratának módosítása  

      Előadó:     Dr. Molnár Csaba aljegyző  

 

3./ Tárgy:    Döntés a KEOP-5.5.0/A közvilágítás korszerűsítésre kiírt pályázaton történő     

részvételről 

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

4./ Tárgy:   Delegálás a Szociális Családiház-építési Program Bírálati Bizottságába (szóbeli    

előterjesztés)  

      Előadó:    Bukodi Károly polgármester 
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Napirend tárgya: 

1./ Tárgy:   …/2013./II.14./ ÖK. rendelet-tervezet  Ócsa Város Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről   

 a.) 1-es verzió 

 b.) 2-es verzió 

      Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a rendelet-tervezetet a Gazdasági 

Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta. Most először készült egy olyan verzió is, 

amelyben leírták, hogy milyen nem kötelező feladatok elhagyásával, működési hiányt nem 

tartalmaz a költségvetés (1-es verzió). A 2-es verzió pedig az, amelyről eddig is tárgyaltak. 

Ezt követően kérdezi, hogy Inczeffy Szabolcs képviselő írásban tett javaslataihoz van-e 

kérdés? 

 

Dönti Károly képviselő képviselői indítványként kéri kezelni, „hogy az Ócsai Sport 

Egyesület támogatását oly módon, hogy felnőtt sportot kivéve”. Előadja elhangzott, hogy 

működési hiánnyal lehet tervezni a költségvetést. Megjegyzi, hogy a Települési 

Önkormányzatok Szövetségének erről más a véleménye, jogszabályok alapján szerintük 

működési hiánnyal nem szabad tervezni költségvetést.  

 

Török László képviselő kérdezi, hogy kaptak-e fejkvóta számokat, ami alapján tudják 

tervezni a költségvetést? 

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető válaszában elmondja, hogy a költségvetésben az 

állami normatívának megfelelő Ócsa városra vonatkozó támogatási összeg került 

betervezésre. Jelenleg ez az érvényes összeg a városra vonatkozóan, ami több részből áll. A 

költségvetésben kibontásra nem került, csak egy összegben állítják be, ez 296.589.- Ft. Ezen 

fognak módosítani majd.  

 

Dönti Károly képviselő írásban kér választ arra, hogy az átvett feladatok vonatkozásában – 

ami eddig feladatként az önkormányzatnál jelen volt – annak a költségeit összevetve, azokkal 

a forrásmegvonásokkal, ami az átvett feladatokra hivatkozva a kormányzat az 

önkormányzattól elvont. Ennek a két összegét szeretné meg kapni. 

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy soha nem került még a testület elé két verziójú 

költségvetés. A 2-es verzió az eddigi évek gyakorlatát követei, az 1-es verzió működési hiány 

mentes. Az 1-es verzióban az van bemutatva, hogyha mindazon feladatokat, amelyek ellátása 

nem kötelező megszűntetik, és nincs fejlesztés sem, akkor el tudnak érni egy olyan 

költségvetést, amely egyensúlyban van. Elmondja még, hogy a Pénzügyi iroda meg fogja adni 

írásban Dönti képviselő úrnak a választ a két számra vonatkozóan. De nehéz lesz párhuzamot 

vonni a 2012. évi költségvetés szerkezete és jelen költségvetés szerkezete között.  

 

Dönti Károly képviselő aggódva nézi a költségvetés-tervezetet, akár az 1-es, akár 2-es 

verziót nézi. Nem látja biztosítottnak mérleg szempontjából a költségvetés tarthatóságát. 

Példaként felhozza, hogy a 71 millió forintos beszerzés az ingatlanok eladásából igen 

kétséges, nem biztos, hogy rá lehet alapozni egy egész éves költségvetést. Ha figyelembe 

veszik feladathoz igazított állami támogatásokat, akkor sem látja a költségvetés tarthatóságát.  
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér Inczeffy Szabolcs képviselő, Dönti 

Károly képviselő módosító indítványával kiegészített javaslatára.  

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen és 5 nem szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

21/2013. /II. 14./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Inczeffy Szabolcs írásban tett javaslatát 

kiegészítve Dönti Károly képviselő napirend kapcsán (az Ócsai SE.-re vonatkozó) elhangzott 

szóbeli javaslatával 2 igen és 5 nem szavazattal  e l v e t e t t e.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    -- 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a költségvetés 1-es verziójára.  

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 nem és 6 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

22/2013. /II. 14./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről szóló 1-es verzióban megfogalmazott rendelet megalkotását 1 nem és 6 

tartózkodó szavazattal  e l v e t e t t e . 

Határidő: azonnal 

Felelős:  -- 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a költségvetés 2-es verziójára. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal 

m e g a l k o t t a  a 

 

2/2013. /II. 15./ ÖK. RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről  

 

 

 

Napirend tárgya: 

2./ Tárgy:      Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda alapító okiratának módosítása  

      Előadó:     Dr. Molnár Csaba aljegyző  

 

 

Dr. Molnár Csaba aljegyző előadja, hogy az előterjesztése részletesen tartalmazza az 

indoklást. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

23/2013. /II. 14./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2013./II.14./. ÖK. határozatával elfogadja 

a.) a Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda alapító okiratának módosítását, 

b.)  a Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda alapító okiratát módosításokkal 

egységes szerkezetben.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3./ Tárgy:    Döntés a KEOP-5.5.0/A közvilágítás korszerűsítésre kiírt pályázaton történő     

részvételről 

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy e pályázat keretében Ócsa város közvilágítását 

tudnák korszerűsíteni. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

24/2013. /II. 14./ ÖK. határozat 

A Környezet és Energetika Operatív Program keretében megjelenő 

 pályázat benyújtására 

 

1. Ócsa Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013-ban kiírásra került KEOP-2012-

5.5.0/A kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása című Környezet és Energetika Operatív Program keretében megjelenő pályázati 

kiíráson vesz részt, pályázatot nyújt be. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat, pályázatok 

vonatkozásában a 2011. évi CVIII. Törvény a közbeszerzésekről rendelkezéseinek 

megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó 

feltételekben megállapodjon, aláírjon az Önkormányzat képviseletében szolgáltatásonként 

ill. a hatályos közbeszerzési törvény alapján az egybeszámítandó tételek esetén összesen 

nettó 7.999.000,-Ft értékhatárig. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció, 

pályázati dokumentációk összeállítását kezdje meg, a pályázat, pályázatok benyújtásához 

szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki. 

4. Az önrész rendelkezésre állásáról szóló képviselőtestületi nyilatkozat: 

1. az Önkormányzat jóváhagyja a KEOP-2012-5.5.0/A kiírásra pályázat benyújtását a 

következő adatokkal: 

1.1. A megvalósítás helyszín(ei)nek pontos címe: 2364 Ócsa Város közterületei, lásd 

1.2 pont 

1.2. A megvalósítás helyszín(ei)nek helyrajzai száma:  
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Ady Endre köz (HRSZ2682) 

Ady Endre köz II. (HRSZ2739) 

Ady Endre köz III. (HRSZ2748) 

Ady Endre utca (HRSZ2673, 2743) 

Akácos utca (HRSZ176) 

Arany János utca (HRSZ1162, 1231) 

Árok utca (HRSZ1482/2) 

Árpád utca (HRSZ2214, 2255) 

Árvácska utca (HRSZ58, 143) 

Bacsó Béla utca (HRSZ2359) 

Bajcsy-Zsilinszky utca (HRSZ2213, 2225) 

Barackos utca (HRSZ3161) 

Baross utca (HRSZ1330, 1428) 

Bem József utca (HRSZ674, 704, 797) 

Berzsenyi utca (HRSZ1773/44) 

Bethlen Gábor utca (HRSZ2306) 

Bimbó utca (HRSZ292/7) 

Bimbó utca (HRSZ32) 

Bocskai utca (HRSZ2416) 

Csokonai utca (HRSZ1617) 

Csokonai utca (HRSZ1679, 1735) 

D.Szabó Károly utca (HRSZ369) 

Damjanich utca (HRSZ953, 1618) 

Deák Ferenc utca (HRSZ1541) 

Diófa utca (HRSZ3105) 

Dózsa György utca (HRSZ582) 

Dr.Békési Panyik Andor utca (HRSZ2827) 

Égetőhegy utca (HRSZ3188) 

Epreskert utca (HRSZ3074) 

Erdősor utca (HRSZ3023) 

Esze Tamás utca (HRSZ1482/1) 

Falu Tamás utca (HRSZ1598/1) 

Felsőkert utca (HRSZ2623) 

Gábor Áron utca (HRSZ1773/25) 

Géza fejedelem utca (HRSZ2215/21) 

Halászy Károly utca (HRSZ362) 

Halászy Károly utca (HRSZ416, 424) 

Jókai utca (HRSZ1773/1) 

József Attila utca (HRSZ2642) 

Kálvin köz I.  (HRSZ2596) 

Kálvin köz II. (HRSZ2554) 

Kálvin utca (HRSZ2574) 

Katona József utca (HRSZ471, 299/15, 858) 

Kertész utca (HRSZ2166/3) 

Kisfaludy utca (HRSZ2273) 

Kisfaludy utca (HRSZ2317) 
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Kiss Ernő utca (HRSZ1810, 1947) 

Kiss János köz (HRSZ2097) 

Kiss János utca (HRSZ1919, 293) 

Klapka utca (HRSZ1457, 1478) 

Kossuth Lajos utca (HRSZ1035) 

Kölcsey utca (HRSZ729) 

Közterület  (HRSZ2636) 

Közterület  (HRSZ3167/1) 

Közterület (HRSZkis köz a Kálvin utcáról) (HRSZ2583) 

Közterület (HRSZkis utcaaz Erdősor és Epreskert u. 

között) (HRSZ3041) 

Közterület (HRSZköz a Kút utcáról) (HRSZ1961) 

Kút utca (HRSZ1979) 

Lilaakác utca (HRSZ0119/4) 

Liliom utca (HRSZ177) 

Liszt Ferenc utca (HRSZ1699) 

Lőrinc utca (HRSZ2655) 

Madách Imre utca (HRSZ1773/45) 

Madách utca (HRSZ1788) 

Magyar Sándor utca (HRSZ1542) 

Malom köz (HRSZ2116) 

Martinovics utca (HRSZ581, 631, 818) 

Mátyás utca (HRSZ2688) 

Munkácsy Mihály utca (HRSZ1643, 1658) 

Munkácsy Mihály utca (HRSZ1762) 

Nefelejcs utca (HRSZ298/1, 298/7) 

Némedi köz  (HRSZ2452/9) 

Némedi utca (HRSZ2449) 

Névtelen utca (HRSZa Dózsa Gy. utcaóvoda mögötti 

szakasza) (HRSZ671) 

Névtelen utca (HRSZkis köz a szántóföldek felé) 

(HRSZ264) 

Névtelen utca (HRSZkis köz a szántóföldek felé) 

(HRSZ283) 

Névtelen utca (HRSZkis köz a szántóföldek felé) 

(HRSZ313) 

Névtelen utca (HRSZkis köz az Esze T. utcáról) 

(HRSZ1502/1) 

Névtelen utca (HRSZkis köz az Esze T. utcáról) 

(HRSZ1503) 

Névtelen utca (HRSZkis köz az Őrház utcáról) 

(HRSZ3210/4) 

Névtelen utca (HRSZkis köz szerűség) (HRSZ125) 

Névtelen utca (HRSZkis köz szerűség) (HRSZ207) 

Névtelen utca (HRSZkis utcarészleges közvilágítással) 

(HRSZ3168) 

Őrház utca (HRSZ3219) 

Palást utca (HRSZ292/2) 

Palást utca (HRSZ292/50) 



 7 

Petőfi Sándor utca (HRSZ1125, 1282) 

Pipacs utca (HRSZ45, 299/2) 

Rákóczi utca (HRSZ1008, 1098, 1334, 1557) 

Rózsa utca (HRSZ238) 

Somogyi Béla utca (HRSZ2212, 2713) 

Szabó Dezső utca (HRSZ2001) 

Széchenyi utca (HRSZ1188, 1358, 2339, 2297, 2398) 

Szedres utca (HRSZ3232) 

Szegfű utca (HRSZ200) 

Szegfű utca (HRSZ208/4) 

Székesi út (HRSZ300) 

Szilvafa utca (HRSZ3140) 

Szirom utca (HRSZ19) 

Szőlőhegyi utca (HRSZ3095) 

Szőlőhegyi utca (HRSZ3115) 

Táncsics Mihály utca (HRSZ348) 

Temető köz  (HRSZ2026) 

Temető köz  (HRSZ2047) 

Temető utca (HRSZ2032) 

Török Ignác utca (HRSZ550, 626, 838, 297) 

Tulipán utca (HRSZ109) 

Türr István köz (HRSZ2770) 

Türr István utca (HRSZ2751) 

Újvilág (HRSZ1650) 

Üllői köz (HRSZ1860) 

Üllői út (HRSZ1861, 879) 

Üllői utca (HRSZ871/1, 871/2, 868, 869) 

Vadász utca (HRSZ2074) 

Vadvirág utca (HRSZ15) 

Vágóhíd utca (HRSZ2079, 2075) 

Viola köz (HRSZ1778) 

Viola utca (HRSZ1811) 

Virág utca (HRSZ80) 

Vörösmarty utca (HRSZ1060, 1386) 

Zrínyi Miklós utca (HRSZ2430) 

 

1.3. A projekt megnevezése a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: 

„Közvilágítás fejlesztés Ócsa Város közterületein” 

1.4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/A 

1.5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően: 

125.323.600.- Ft 

1.6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 

költsége (elszámolható költsége) a pályázattal megegyezően: 125.323.600 Ft 

1.7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: 18.798.540. Ft, saját 

forrás a költségvetésben elkülönítve 

1.8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal 

megegyezően: 106.525.060 Ft 
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5. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás 

elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:    Polgármester  

 

 

4./ Tárgy:   Delegálás a Szociális Családiház-építési Program Bírálati Bizottságába (szóbeli    

előterjesztés)  

      Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy február 22-ig kell két tagot delegálni, ezért 

került a rendkívüli ülésre, nem a rendes ülés napirendjei közé. Javasolja Horváth Tamás 

alpolgármestert és saját személyét delegálni a Bíráló Bizottságba.  

 

Sándor István Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke előadja, hogy saját magát 

javasolja a Bíráló Bizottságba. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 tartózkodó (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

25/2013. /II. 14./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ócsai Szociális Családiház-építési Program 

során az I. ütemben elkészült nyolcvan házba beköltöző családok kiválasztásáról döntő Bíráló 

Bizottságba Sándor István Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének delegálását 

e l v e t e t t e . 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     -- 

 

Bukodi Károly polgármester és Horváth Tamás alpolgármester bejelentik érintettségüket a 

szavazással kapcsolatban és kérik érintettségük figyelembevétele mellett, hogy 

szavazhassanak. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) (2 képviselő nem szavazott) 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

26/2013. /II. 14./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ócsai Szociális Családiház-építési Program 

során az I. ütemben elkészült nyolcvan házba beköltöző családok kiválasztásáról döntő Bíráló 

Bizottságba Bukodi Károly polgármester és Horváth Tamás alpolgármester, mint delegált 

személyek érintettségük figyelembevétele melletti szavazásához hozzájárul. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     -- 
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Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot, és szavazást kér 

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

27/2013. /II. 14./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ócsai Szociális Családiház-építési Program 

során az I. ütemben elkészült nyolcvan házba beköltöző családok kiválasztásáról döntő Bíráló 

Bizottságba: 

Bukodi Károly polgármestert 

Horváth Tamás alpolgármestert  

delegálja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Bukodi Károly polgármester 

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bukodi Károly             Dr. Szabó György 

             Polgármester             Jegyző 


