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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

 

A Képviselő-testület 8 fővel van jelen. Az ülésre később érkezett: Kardos Zoltán képviselő. 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dönti Károly képviselő 

Inczeffy Szabolcs képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Török László képviselő  

 

Meghívottak: 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető igazgató 

Jarábik Klára kulturális igazgató 

Tóth Róbert KÁR-MENTOR Bt. ügyvezetője 

 

 

Bukodi Károly polgármester a 2013. december 19. (csütörtökön) 15.30 órára munkaterv 

szerint összehívott képviselő-testületi ülést megnyitja.  Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület 8 fővel jelen van és határozatképes. Az ülésről senki nem jelezte távolmaradását, 

reméli, megérkezik Kardos Zoltán képviselő. Az ülés megtartására Ócsa Város Önkormányzat 

hivatali épületében a tanácsteremben kerül sor. Tudomása szerint Jegyző úrnak lesznek még 

napirenddel kapcsolatos javaslatai. Kéri, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel 

kapcsolatban.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő:  Kéri, hogy mivel az interpellációjára nem kapott választ, a 

Polgármester úr válaszát szó szerint kérné legépelni.  

 

Bukodi Károly polgármester:  Kéri, hogy a 3.3 napirendként szereplő Döntés a 

„Közszolgáltatási szerződés keretében Ócsa Város közigazgatási területén keletkező 

települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és 

ártalmatlanítása” című pályázatról című napirendet a meghívott vendégekre tekintettel 

elsőként tárgyalják.  

 

 

dr.Szabó György jegyző: Javasolja, hogy az alábbi napirendekkel egészüljön ki a mai ülés 

napirendje: 

3.13 Tárgy: Pénzforgalmi bankszámla szerződés módosítása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  
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3.14 Tárgy: Likvid hitel ügylet működési vagy fejlesztési hitellé alakítás 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.16 Tárgy: ÁROP-3.A.2-2013. „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban 

levő önkormányzatok számára” pályázathoz Közbeszerzési eljárást 

lebonyolító kiválasztása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

Továbbá zárt ülés keretében javasolja: 

   

7.2 Tárgy: Csatorna hátralékok törlése behajthatatlanság címén 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester:  Az így kiegészült napirend elfogadását kéri. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 1 nem szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

242/2013./XII.19./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott kiegészítésekkel a napirendet 

tárgyalásra elfogadta. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:      polgármester 

 

 

NAPIREND: 

 

1. Napirend előtti felszólalások 

 

2. 2.          Munkaterv szerinti napirendek 

 

   

2.1 Tárgy: Döntés a „Közszolgáltatási szerződés keretében Ócsa Város közigazgatási 

területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres 

begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” című pályázatról   

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

2.2 Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kockázatelemzéséről 

szóló tájékoztatás 

 Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző  

 

2.3 Tárgy: Ócsa Város Képviselő-testületének  2014. évi munkaterv összeállítása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

3. Aktuális napirendek 

   

3.1 Tárgy: …/2013.(…)sz. rendelet-tervezet A nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról  
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 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.2 Tárgy: …/2013.(…)sz. rendelet-tervezet a 2014. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.3a Tárgy: Döntés a „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő 

önkormányzatok számára” című ÁROP 3.A.2-2013-0042 kódszámú 

pályázat projektmenedzsment feladatok ellátására érkezett ajánlatokról 

3.3b Tárgy: Döntés a „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő 

önkormányzatok számára” című ÁROP 3.A.2-2013-0042 kódszámú 

pályázat nyilvánosság biztosítása ellátására érkezett ajánlatokról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.4 Tárgy: Elvi döntés az intézményi és szociális közétkeztetés vállalkozói formában 

történő működtetéséről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.5 Tárgy: Egressy Gábor Szabadidőközpont kérelme 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester   

   

3.6 Tárgy: Döntés Ócsa Város területén autóbuszos személyszállítást végző ÖR-TA 

Kft. kérelme tárgyában 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.7 Tárgy: Bankszámlák egyenlegeinek átvezetése, megszűnő feladatok miatti törlése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.8 Tárgy: 2013. évi beszámoló/zárszámadás könyvvizsgálójának kiválasztása  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester   

   

3.9 Tárgy: Szerződéskötés az „Ócsai Kisbíró” újság megjelentetésére 2014. évben 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

3.10 Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról 

 Előadó: dr.Szabó György jegyző 

   

3.11 Tárgy: Javaslat szolgálati gépjármű vásárlásra 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.12 Tárgy: Pénzforgalmi bankszámla szerződés módosítása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

3.13 Tárgy: Likvid hitel ügylet működési vagy fejlesztési hitellé alakítás 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.14 Tárgy: ÁROP-3.A.2-2013. „Szervezetfejlesztés a Közép-magyaroszági régióban 

levő önkormányzatok számára” pályázathoz Közbeszerzési eljárást 

lebonyolító kiválasztása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.          Interpellációk             
   

4.1 Tárgy: Inczeffy Szabolcs képviselő interpellációja 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
   

6.   Egyebek 

  

7. ZÁRT ÜLÉS 

   

7.1 Tárgy: Tóth Sándor és Joó Menyhért részletfizetési kérelme 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

7.2  Tárgy: Csatorna hátralékok törlése behajthatatlanság címén 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

 

 

2.1 napirend tárgya: Döntés a „Közszolgáltatási szerződés keretében Ócsa Város 

közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres 

begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” című pályázatról   

 

Tóth Róbert KÁR-MENTOR Bt. ügyvezetője: Az ajánlati felhívást elkészítették. Összesen 

két jelentkező vásárolta meg a dokumentációt, de csak egy tett ajánlatot. Minimális 

hiánypótlásra sor került, de teljesítette a jelentkező. Késedelmi kötbér mértéket jelöltek meg 

számára, ha a hulladékot nem szállítja el időre. Ennek mértéke napi 100 eFt, hét napot 

követően pedig napi  500 eFt. 14. nap után pedig a meghiúsulási kötbér 5 millió forint 

értékben. Kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Azt mutatják a tapasztalatok, hogy hétről-hétre maradnak el 

utcák.  Miért pont ez a cég lesz, aki nem képes elvégezni a munkát? 

 

Tóth Róbert KÁR-MENTOR Bt. ügyvezetője: Közbeszerzés szempontjából érvényes 

ajánlatot tett, kemény feltételeket szabtak ki neki.  

 

Dönti Károly képviselő: Úgy gondolja, hogy az előzőekben tett kéréseit a Polgármester úr 

érvényesítette a feltételekben. Gyakorlatilag egy pályázóról dönthetnek. Megkérdezi, hogy 

szerepel-e a kiírásban a zöldhulladék elszállítása. Az erre szolgáló zsákot ingyenesen adták 

mindig. Ezek hogyan szerepelnek a kiírásban?  

 

Tóth Róbert KÁR-MENTOR Bt. ügyvezetője: Arra is adott árajánlatot, hogy lehet 

vásárolni zsákot. Kolléganője felolvassa az érintett részt.  

 

Tóth Adrienn KÁR-MENTOR Bt. munkatársa: Idéz a kiírásból: A szerződés időtartama 

alatt évente két alkalommal a lakosság által biztosított és kötegelt zöldhulladék begyűjtése, 

elszállítása a kezelőhelyre. A közszolgáltató köteles gondoskodni egész évben az 

önkormányzat által összegyűjtött zöldhulladék különdíj felszámítása nélkül fogadásáról, 

kezeléséről. 
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Dönti Károly képviselő: Az önkormányzat összegyűjti, ő pedig elviszi. Rábízza az 

önkormányzatra a munkát? 

 

Tóth Róbert KÁR-MENTOR Bt. ügyvezetője: Itt most arról a zöldhulladékról van szó, 

amit a közterületen összegyűjt az önkormányzat munkavégzése során.  

 

Bukodi Károly polgármester:  Megmarad, úgy mint az elmúlt tíz évben, az évi kétszeri 

lakossági zöldhulladék gyűjtés. Pluszként szerepel az, hogy a közmunkások által 

összegyűjtött zöldhulladékot is köteles elvinni. A kétszeri lomtalanítás és lombtalanítás ugyan 

úgy meg lesz, mint eddig. Nem szedi össze az önkormányzat a lakosság helyett a 

zöldhulladékot. 

 

Dönti Károly polgármester: Lát egy megoldás, a rendeletükbe tegyék bele, a lakosság 

azokat a területeket, ahol az önkormányzat begyűjti a zöldhulladékot, igénybe veheti.  

 

Bukodi Károly polgármester: Ez eddig sem volt divat. A Kft. által összegyűjtött kupacra 

addig rakja a lakosság, amíg csak bírja.  Ne nyissanak az utcán hulladéklerakókat.  Ugyanaz a 

rendszer megy tovább, ami ment tíz évig, csak új szolgáltató van.  

 

Tóth Róbert KÁR-MENTOR Bt. ügyvezetője: A lakosság által vásárolt zsákokban 

összegyűjtött szelektív hulladékot is össze fogja szedni a szolgáltató.  

 

Dönti Károly képviselő: A szelektív zsákot ingyenes viszi, ami nem ingyenes, az a kukába 

be nem fér zsák. Ne kelljen erre a célra zsákot vásárolni, mert a minősége is rossz. 

 

Bukodi Károly polgármester: A közbeszerzési eljárás lezajlott, egy jelentkező van rá, a 

Képviselő-testület vagy elfogadja, vagy nem.  Az utóbbi esetben a katasztrófavédelem fog 

kijelölni a városunkban valakit olyan feltételekkel, amibe nem lesz beleszólásunk.  

 

Török László képviselő: Mennyi időre kerül a szerződés megkötésre? 

 

Tóth Róbert KÁR-MENTOR Bt. ügyvezetője: Tíz év. 2014. december 31-ig kötelezve a 

szolgáltató köteles minden chipet felszerelni. 2015. január 1-től két díj lesz, egy alapdíj, amit 

mindenki fizet. A másik az ürítés darabszáma után felszámolt díj, amit a chippel 

nyilvántartanak.  

 

Bukodi Károly polgármester: Az ASA is tíz éves szerződéssel dolgozott, ebben sincs 

változás.  Szavazást kér az alábbi határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Ócsa Város Önkormányzata részére „Közszolgáltatási szerződés keretében Ócsa Város 

közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres 

begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének – mint az 

összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőt – az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki: 

 

A nyertes ajánlattevő a következő: 

Ajánlattevő neve: Vertikál Konzorcium  

Székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

Levelezési cím: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

Ajánlattevő neve
1
: Vertikál Zrt. konzorciumvezető (közös ajánlattevő)  
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Székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

Levelezési cím:8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

Ajánlattevő neve
2
: Vertikál VKSZ Zrt. konzorciumi tag (közös ajánlattevő)  

Székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

Levelezési cím:8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

 

1.1. Nettó ajánlati ár a lakossági vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, 

elszállítására, ártalmatlanítására 60 l-es hulladékgyűjtő edény 

tekintetében (Ft/db/ürítés) 

202 Ft/db/ürítés 

1.2. Nettó ajánlati ár a lakossági vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, 

elszállítására, ártalmatlanítására 110 l-es hulladékgyűjtő edény 

tekintetében (Ft/db/ürítés) 

300 Ft/db/ürítés 

1.3. Nettó ajánlati ár a lakossági vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, 

elszállítására, ártalmatlanítására 120 l-es hulladékgyűjtő edény 

tekintetében (Ft/db/ürítés) 

300 Ft/db/ürítés 

1.4. Nettó ajánlati ár a lakossági vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, 

elszállítására, ártalmatlanítására 240 l-es hulladékgyűjtő edény 

tekintetében (Ft/db/ürítés) 

600 Ft/db/ürítés 

1.5. Nettó ajánlati ár a lakossági vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, 

elszállítására, ártalmatlanítására 60 literes műanyag gyűjtőzsák nettó 

ajánlati ára, mely összeg tartalmazza a gyűjtőedények tartalmát 

meghaladó háztartási szemét zsákban történő elszállítását is (Ft/db) 

228 Ft/db/ürítés 

2.1. Nettó ajánlati ár a közületi (nem természetes személy 

ingatlanhasználó) vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására 110 l-es hulladékgyűjtő edény tekintetében 

(Ft/db/ürítés) 

364 Ft/db/ürítés 

2.2. Nettó ajánlati ár a közületi (nem természetes személy 

ingatlanhasználó) vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására 120 l-es hulladékgyűjtő edény tekintetében 

(Ft/db/ürítés) 

364 Ft/db/ürítés 

2.3. Nettó ajánlati ár a közületi (nem természetes személy 

ingatlanhasználó) vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására 240 l-es hulladékgyűjtő edény tekintetében 

(Ft/db/ürítés) 

728 Ft/db/ürítés 

2.4. Nettó ajánlati ár a közületi (nem természetes személy 

ingatlanhasználó) vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására 660 l-es hulladékgyűjtő edény tekintetében 

(Ft/db/ürítés) 

2002 

Ft/db/ürítés 

2.5. Nettó ajánlati ár a közületi (nem természetes személy 

ingatlanhasználó) vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására 770 l-es hulladékgyűjtő edény tekintetében 

(Ft/db/ürítés) 

3334 

Ft/db/ürítés 

2.6. Nettó ajánlati ár a közületi (nem természetes személy 

ingatlanhasználó) vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására 1100 l-es hulladékgyűjtő konténer tekintetében 

(Ft/db/ürítés) 

7570 

Ft/db/ürítés 

3. Hibás teljesítési kötbér (Ft /alkalom) (minimum 200.000,- Ft/alkalom) 200.000 
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Ajánlatkérő a kötbér felső határát nem korlátozza, de közli, hogy az 

ajánlatok értékelése során a 1.000.000.- Ft/alkalom, vagy ennél az 

összegnél magasabb összegű megajánlásokat is egyaránt a maximálisan 

adható 100 pont értékben veszi figyelembe. A minimális értéket el nem 

érő megajánlásokat tartalmazó ajánlat érvénytelen. 

Ft/alkalom 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevővel, a Vertikál 

Konzorciummal (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.). 

A Kbt. 124 §. (1) bekezdés alapján a szerződést a nyertes szervezetekkel (közös 

ajánlattevőkkel), a Vertikál Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.), mint konzorciumvezetővel és 

a Vertikál VKSZ Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.), mint konzorciumi taggal kerül 

megkötésre. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 1 nem és 2 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

243/2013./XII.19./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Ócsa Város Önkormányzata részére „Közszolgáltatási szerződés keretében Ócsa Város 

közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres 

begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének – mint az 

összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőt – az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki: 

 

A nyertes ajánlattevő a következő: 

Ajánlattevő neve: Vertikál Konzorcium  

Székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

Levelezési cím: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

Ajánlattevő neve
1
: Vertikál Zrt. konzorciumvezető (közös ajánlattevő)  

Székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

Levelezési cím:8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

Ajánlattevő neve
2
: Vertikál VKSZ Zrt. konzorciumi tag (közös ajánlattevő)  

Székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

Levelezési cím:8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

 

1.1. Nettó ajánlati ár a lakossági vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, 

elszállítására, ártalmatlanítására 60 l-es hulladékgyűjtő edény 

tekintetében (Ft/db/ürítés) 

202 Ft/db/ürítés 

1.2. Nettó ajánlati ár a lakossági vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, 

elszállítására, ártalmatlanítására 110 l-es hulladékgyűjtő edény 

tekintetében (Ft/db/ürítés) 

300 Ft/db/ürítés 

1.3. Nettó ajánlati ár a lakossági vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, 

elszállítására, ártalmatlanítására 120 l-es hulladékgyűjtő edény 

tekintetében (Ft/db/ürítés) 

300 Ft/db/ürítés 

1.4. Nettó ajánlati ár a lakossági vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, 

elszállítására, ártalmatlanítására 240 l-es hulladékgyűjtő edény 

tekintetében (Ft/db/ürítés) 

600 Ft/db/ürítés 

1.5. Nettó ajánlati ár a lakossági vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, 228 Ft/db/ürítés 
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elszállítására, ártalmatlanítására 60 literes műanyag gyűjtőzsák nettó 

ajánlati ára, mely összeg tartalmazza a gyűjtőedények tartalmát 

meghaladó háztartási szemét zsákban történő elszállítását is (Ft/db) 

2.1. Nettó ajánlati ár a közületi (nem természetes személy 

ingatlanhasználó) vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására 110 l-es hulladékgyűjtő edény tekintetében 

(Ft/db/ürítés) 

364 Ft/db/ürítés 

2.2. Nettó ajánlati ár a közületi (nem természetes személy 

ingatlanhasználó) vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására 120 l-es hulladékgyűjtő edény tekintetében 

(Ft/db/ürítés) 

364 Ft/db/ürítés 

2.3. Nettó ajánlati ár a közületi (nem természetes személy 

ingatlanhasználó) vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására 240 l-es hulladékgyűjtő edény tekintetében 

(Ft/db/ürítés) 

728 Ft/db/ürítés 

2.4. Nettó ajánlati ár a közületi (nem természetes személy 

ingatlanhasználó) vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására 660 l-es hulladékgyűjtő edény tekintetében 

(Ft/db/ürítés) 

2002 

Ft/db/ürítés 

2.5. Nettó ajánlati ár a közületi (nem természetes személy 

ingatlanhasználó) vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására 770 l-es hulladékgyűjtő edény tekintetében 

(Ft/db/ürítés) 

3334 

Ft/db/ürítés 

2.6. Nettó ajánlati ár a közületi (nem természetes személy 

ingatlanhasználó) vegyes szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására 1100 l-es hulladékgyűjtő konténer tekintetében 

(Ft/db/ürítés) 

7570 

Ft/db/ürítés 

3. Hibás teljesítési kötbér (Ft /alkalom) (minimum 200.000,- Ft/alkalom) 

Ajánlatkérő a kötbér felső határát nem korlátozza, de közli, hogy az 

ajánlatok értékelése során a 1.000.000.- Ft/alkalom, vagy ennél az 

összegnél magasabb összegű megajánlásokat is egyaránt a maximálisan 

adható 100 pont értékben veszi figyelembe. A minimális értéket el nem 

érő megajánlásokat tartalmazó ajánlat érvénytelen. 

200.000 

Ft/alkalom 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevővel, a Vertikál 

Konzorciummal (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.). 

A Kbt. 124 §. (1) bekezdés alapján a szerződést a nyertes szervezetekkel (közös 

ajánlattevőkkel), a Vertikál Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.), mint konzorciumvezetővel és 

a Vertikál VKSZ Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.), mint konzorciumi taggal kerül 

megkötésre. 

 

Határidő: 1.) azonnal  2.)  2013. december 23. 

Felelős:     1.) ---  2.)  Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő megérkezett az ülésre. A Képviselő-testület 9 fővel van jelen.  
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2.2 napirend tárgya: Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

kockázatelemzéséről szóló tájékoztatás 

 

Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi vélemény van-e. A Gazdasági Bizottság 

tárgyalta-e a témát? 

 

Kardos Zoltán képviselő: A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

felé.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Legnagyobb kockázatnak tartja, hogy a pártpolitika 2006-tól 

begyűrűzött a közéletbe, önkormányzatokra, hivatalokba. Nagy államosítást hajtottak végre. 

Kockázatos az önkormányzatiság és a helyi demokrácia leépítése azzal, hogy jogköröket 

vonnak el önkormányzatokról. Olyan dolgokban döntenek az önkormányzatok fölött, amiben 

meg kellene kérdezni a véleményüket.  Kockázatosnak tartja a hiteladósság akár 1 %-os 

átvállalását is. Kockázatos az oktatási intézmények fenntartói és üzemeltetői jogainak 

kötelessége. Kockázatos az is, hogy az elemzést egy olyan beosztott végzi el, aki a felettesi 

munkáját nem fogja kritizálni.  Kockázatos, hogy a médiában gazdasági fellendülésről 

hallanak, az elemzésben pedig romló gazdasági helyzetről olvashatnak. Nem értek egyet azzal 

a megállapítással, hogy az helyi politikai vezetés ismeri a város anyagi helyzetét és ennek 

tudatában hozz meg a beruházásokkal kapcsolatos döntéseit. Hiszen ha jó döntéseket hozott 

volna, nem lenne szükség konszolidációra, nem lenne likvid helyzet. A Városüzemeltetési 

Kft. nem küzdene állandó forráshiánnyal.  Menza ki lenne festve, lenne abrosz. Úgy gondolja, 

hogy a LADA NIVA helyett nem kellene másikat vásárolni, amíg a menza ilyen állapotban 

van.  Az elmúlt hét végén a Széchenyi utcán égett villany. Ezzel kellene foglalkozni. 

 

Bukodi Károly polgármester: A kockázatelemzés az a Polgármesteri Hivatal működéséről 

szól.  A fél mondandója az országot próbálta értékelni. A közvilágítás miatt bárkinek van 

lehetősége szólni az ELMŰ-nek.  Itt nincs politikai vezetés, itt a Képviselő-testület dönt. Nem 

adósították el a várost, nem hozott a politika döntéseket, mindent a Képviselő-testület hozott 

meg. Ön is megszavazta a bölcsőde építését, a járdaépítést, az óvodabővítést. Úgy emlékszik a 

fejlesztéseknél egyhangú döntés született.  

 

dr.Molnár Csaba aljegyző: El kellene különíteni a hivatalt és az önkormányzatot. Ez az 

elemzést kimondottan a hivatalt érintő kockázatokról szól. Az elhangzottak az 

önkormányzatot érintő kockázatok, azzal kapcsolatban nem Ő mint aljegyző fog elemzést 

készíteni.  Az autó hiánya megjelenik kockázatként a közterület-felügyelet munkájában.  

Előírás szerint értékelte a politikai hatást a szervezeti egységekre. Úgy gondolja, hogy 

objektíven sikerült elkészíteni az anyagot. Kéri a Képviselőtestületet, hogy szíveskedjen 

jóváhagyni.  

 

Bukodi Károly polgármester: Több észrevétel nem érkezett a napirendhez, ezért szavazást 

kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatalnál 2013. év 

vonatkozásában végzett kockázatelemzésről készült beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 
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244/2013./XII.19./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatalnál 2013. év 

vonatkozásában végzett kockázatelemzésről készült beszámolót tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

2.3 napirend tárgya: Ócsa Város Képviselő-testületének 2014. évi munkaterv 

összeállítása 

 

dr.Szabó György jegyző: Kéri, hogy ha munkatervhez javaslat érkezik, akkor lassan diktálja, 

hogy be tudják írni a helyére. 

 

Bukodi Károly polgármester:  Nem érkezett javaslat, kiegészítés, szavazást kér a következő 

határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervet elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

245/2013./XII.19./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervet elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

3.1 napirend tárgya: …/2013.(…)sz. rendelet-tervezet A nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

 

Bukodi Károly polgármester:  Az Ügyrendi Bizottsági döntésre kérdez rá, valamint várja a 

hozzászólásokat. 

 

Buza Ernő képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra a Képviselő-

testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester: Kéri, hogy szavazással fogadják el a következő rendeletet: 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 

45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) 
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pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja. 

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai 

1. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás Ócsa 

város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlannak a vízgazdálkodásról szóló törvény 

szerinti tulajdonosánál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére terjed ki. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás az alábbi 

tevékenységekre terjed ki: 

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 

tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző 

Közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az 

ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,  

b) az a) pontban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása 

céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek Ócsa Város 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által kijelölt ártalmatlanító telepen 

történő elhelyezésére. 

2. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

2. § (1) Ócsa város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg 

kötelezett közszolgáltató: a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: 

Közszolgáltató).  

(2) Ócsa város közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvizeket a vecsési 0217/3 hr. szám alatt kijelölt ártalmatlanító 

helyen kell elhelyezni, a Közszolgáltató által üzemeltetett települési szennyvíztisztító telep 

szennyvízfogadó műtárgyában.  

3. Értelmező rendelkezések 

3. § E rendelet alkalmazásában:  

a) Átadási hely: az Önkormányzat által kijelölt szennyvíztisztító telep fogadó műtárgya.  

b) Közműpótló létesítmény: közműcsatornával nem rendelkező területeken keletkező 

háztartási szennyvíz gyűjtésére alkalmas ingatlanon elhelyezett akna. 

c) Időlegesen használt ingatlan: a pihenés, üdülés céljára használt olyan ingatlan, ahol 

sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, azonban a közműves 

ivóvízellátást igénybe veszik. 

d) Nem használt ingatlan: az az ingatlan, ahol a közműves ivóvízellátást nem veszik 

igénybe, valamint ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek. 

e) Közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatónak 

fizetendő, e rendeletben meghatározott díj. 
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4. A közszolgáltatás ellátásának rendje 

4. § (1) A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata 

a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,  

b) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval 

közszolgáltatási szerződés megkötése. 

 

(2) A közszolgáltatás az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött, és a 

Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő 

rendszeres elszállítására terjed ki. 

5. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás 

kötelező igénybevételének módja és feltételei 

5. § (1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti 

jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás 

esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a 

közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.  

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost 

írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.  

(3) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban 

köteles a közszolgáltatást nyújtani.  

(4) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az 

ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles. 

6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az 

ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a 

közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett 

háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb 

hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött háztartási szennyvízre 

vonatkozó, az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 4 

alkalommal igénybe venni.  

(3) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a (2) bekezdéstől 

eltérően az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 1 

alkalommal kötelesek igénybe venni. Annak tényét, hogy az ingatlan üdülőingatlan, illetve 

időlegesen használt ingatlan, a tulajdonos írásban köteles bejelenti a Közszolgáltatónak. 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a jelen 

rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak átadni, a Közszolgáltató szállítóeszközeit igénybe 

venni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni. 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő 

gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó 
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közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a 

növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű 

számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.  

(7) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy 

egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

(8) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

kötelezettsége alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem 

keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.  

6. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

7. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi 

közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő 

feleket: a Közszolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost.  

(2) A szerződésben meg kell jelölni: 

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,  

b) a teljesítés helyét, 

c) a begyűjtési gyakoriságot, 

d) a felek jogait és kötelezettségeit. 

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:  

a) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről, 

b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,  

c) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről, 

d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról. 

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával 

kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 

 

8. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az 

ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.  

(2) Közműpótló létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű 

szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes 

anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a 

begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a 

szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.  

(3) A Közszolgáltató mindenkor köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 

legfeljebb 72 órán belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az 

ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni.  

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása, 

ártalmatlanítása csakis jogszabályban meghatározott esetben szüneteltethető, vagy 

korlátozható.  
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(5) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének 

megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a 

mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett 

megtagadja annak elszállítását. 

(6) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (5) 

bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az Önkormányzat által kijelölt átadási 

helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok 

szerint nem helyezhető el.  

8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos 

rendelkezések 

9. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak az Önkormányzat által 

kijelölt átadási helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani.  

(2) A háztartási szennyvíz ártalmatlanításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.  

(3) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével 

összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen 

elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és 

származási helye akadálymentesen, pontosan megállapítható legyen.  

9. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

10. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni 

személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, 

anyja neve), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére 

kötelezetté válik.  

(2) Az Önkormányzat felhatalmazza a Közszolgáltatót a szerződő fél (1) bekezdésben említett 

adatainak kezelésével, a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések betartásával. 

10. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 

11. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos kezelési közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős – alapdíj és ürítési díj – 

közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet melléklete 

tartalmazza.  

 (2) A Közszolgáltató számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási 

díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a 

teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla alapján utólag, a számla kézhezvételétől 

számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.  

(3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével 

kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.  
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(4) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó 

hatálya nincsen.  

(5) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy 

megbízottja válaszolni köteles. 

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 

Közszolgáltató a közszolgáltatást felhívás útján vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a 

közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

(7) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos írásbeli 

kérelmére visszafizeti vagy azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe 

beszámítja.  

(8) A 8. § (5) bekezdésében foglalt esetben a Közszolgáltatónak joga van az 

ingatlantulajdonos részére a kiszállási költséget kiszámlázni. 

11. Záró rendelkezések 

12. § E rendelet 2014. január 1-én lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 9/1999./III.31./szám 

önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 

 

   Bukodi Károly    dr. Szabó György  

                                   polgármester                   jegyző 
 

 

 1. melléklet a ……./2013. (……….) önkormányzati rendelethez 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása 

igénybevételéért fizetendő díj: 

 

 

a) alapdíj:  5.000,- Ft /5 m
3
 szállítás 

 

b) ürítési díj:   700,- Ft / m
3 

 

 

A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. 
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A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta 

 

27/2013. (XII.20.) sz. RENDELETÉT 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

 

 

3.2 napirend tárgya: …/2013.(…)sz. rendelet-tervezet a 2014. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről 

 

Bukodi Károly polgármester:  Nem kívánja kiegészíteni, hasonlóan az idei évhez, jövőre is 

szeretnének két alkalommal igazgatási szünetet tartani.  

 

Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalja a rendelet-tervezetet és javasolja 

elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester:  Szavazást kér a rendelet elfogadására az alábbiak szerint: 

 

2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

1. § 

 

Jelen rendelet hatálya kiterjed az Ócsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által 

foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 

 

2. § 

 

A Hivatal 2014. évi munkarendjében a nyári időszakban az igazgatási szünet 2014. augusztus 

11. napjától 2014. augusztus 15. napjáig tart. 

 

3. § 

 

A Hivatal 2014. évi munkarendjében a téli időszakban az igazgatási szünet 2014. december 

29. napjától 2015. január 2. napjáig tart. 

 

4. § 

 

A Hivatal a 2-3. §-ban meghatározott igazgatási szünet tartama alatt csökkentett létszámmal – 

ügyeleti rendszerben – gondoskodik az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan 

intézkedést igénylő feladatok ellátásáról. 
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5. § 

 

E rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és 2015. január 5. napján hatályát veszti. 

 

                     Bukodi Károly    dr. Szabó György  

                      polgármester              jegyző 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 nem szavazattal megalkotta 

 

28/2013. (XII.20.) sz. RENDELETÉT 

Ócsa Város Önkormányzat a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

3.3a napirend tárgya:  

Döntés a „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok 

számára” című ÁROP 3.A.2-2013-0042 kódszámú pályázat projektmenedzsment 

feladatok ellátására érkezett ajánlatokról 

 

Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e a napirendhez, a 

bizottság tárgyalta-e? 

 

Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalja a témát és javasolja a Képviselő-

testület felé elfogadásra.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a először a projektmenedzsmenti feladatok 

ellátására az alábbi határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” 

című ÁROP 3.A.2-2013-0042 kódszámú pályázat kapcsán a projektmenedzsmenti 

feladatok ellátására benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb összegűt, a a QS 

Consulting Kft-t (1133 Budapest, Véső u. 4E.) nevezi meg győztesként. 

2.) felhatalmazza az ajánlati felhívásban foglalt szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 2 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

246/2013./XII.19./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” 

című ÁROP 3.A.2-2013-0042 kódszámú pályázat kapcsán a projektmenedzsmenti 

feladatok ellátására benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb összegűt, a a QS 

Consulting Kft-t (1133 Budapest, Véső u. 4E.) nevezi meg győztesként. 

2.) felhatalmazza az ajánlati felhívásban foglalt szerződés aláírására. 

Határidő: 1.pont:   ---    2. pont: azonnal 

Felelős:  1.pont: --     2. pont : Bukodi Károly polgármester 
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3.3b  napirend tárgya: 

Döntés a „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok 

számára” című ÁROP 3.A.2-2013-0042 kódszámú pályázat nyilvánosság biztosítása 

ellátására érkezett ajánlatokról 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazsát kér a nyilvánosság biztosítására az alábbi határozati 

javaslat szerint: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” 

című ÁROP 3.A.2-2013-0042 kódszámú pályázat kapcsán a nyilvánosság biztosítása 

ellátására benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb összegűt, a QS Consulting Kft-t 

(1133 Budapest, Véső u. 4E.)  nevezi meg győztesként. 

2.) felhatalmazza az ajánlati felhívásban foglalt szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 2 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

247/2013./XII.19./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok 

számára” című ÁROP 3.A.2-2013-0042 kódszámú pályázat kapcsán a 

nyilvánosság biztosítása ellátására benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb 

összegűt, a QS Consulting Kft-t (1133 Budapest, Véső u. 4E.)  nevezi meg 

győztesként. 

2.) felhatalmazza az ajánlati felhívásban foglalt szerződés aláírására. 

Határidő: 1.pont:   ---    2. pont: azonnal 

Felelős:  1.pont: --     2. pont : Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy közbeszerzés kiírásra kerül sor.  

 

 

 

3.4 napirend tárgya: Elvi döntés az intézményi és szociális közétkeztetés vállalkozói 

formában történő működtetéséről 

 

Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi, hogy a bizottság tárgyalta-e a témát. 

 

Kardos Zoltán képviselő:  A Gazdasági Bizottság tárgyalta, kisebb fenntartásokkal az elvi 

döntést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  Kéri a Bizottság, hogy a számításokat 

megismerhesse.  

 

Dönti Károly képviselő: Évente előjön ez a probléma és évente be kell bizonyítani, hogy 

nem jó. Ez a döntés kimondottan gyermekellenes.  Ha beszállítanak egy ételt a vállalkozónak 

van adója, haszna, dolgozói vannak, speciális autó kell a szállításhoz. Semmi nem indokolja a 

vállalkozó hasznán kívül ezt a lépést. Korosztályos étkeztetést kell biztosítania az 

önkormányzatnak, hogy hogyan oldja meg, az ő dolga. A menza problémáját hozza 
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emlékeztetőül. Az anyagbeszerzés kapcsán a helyi beszerzésből megoldható. Mikor a térítési 

díj emeléséről volt szó, Ő javasolta, hogy a felnőtt étkezés díját emeljék meg. Ha van kiadó 

helyiség, az bevételi forrást jelentene az intézménynek. Ez fedezhetné a rászoruló gyermekek 

kapcsán a szociális intézkedéseket. Ezeket csak akkor tudja az önkormányzat kezelni, ha az Ő 

kezében van minden. Semmiképpen nem javasolja még az elvi elfogadását sem.  

 

Bukodi Károly polgármester: Még nem látott olyan számítást, ami azt bizonyította volna be, 

hogy nem gazdaságos a javaslat. A gyermekétkezetéshez nemcsak zöldség szükséges, hanem 

más is.  Számla nélkül bármit bevinni a konyhára még helyi áron sem lehet. Hét éve, mióta itt 

dolgozik, még nem látott példát a nagy felajánlásokra. A mostani döntés egy elvi döntés 

lenne. Félreértés van, mert nem beszállítás lenne, hanem mindent ugyanúgy itt főznének a 

konyhákban. Üzemeltetéssel bíznának meg egy céget. Maradnak a dolgozók is. Néhány 

ésszerűsítés megtörténhet, négy konyhavezető helyett egy lesz. Ugyanazon menüvel olcsóbb 

lehetne a beszerzés.  A mostani előterjesztés erről szól.  

 

Dönti Károly képviselő: Megkérdezi, hogy miért nem tudja tovább is megfőzni az ételt, aki 

most is ott van?  A bérleti díjjal meg fog drágulni az étel. Ennek semmi értelme. Ne meséljék, 

hogy megmaradnak a régi dolgozók – lásd gimnázium.  Nincs biztosíték a minőségre és a 

dolgozókra sem.  

 

Bukodi Károly polgármester: Elvi döntés után láthatják a számokat és tudják eldönteni, 

hogy drágul-e. Előre kijelenteni ezt nem lehet. A menza dolgozóit mindet átvette a 

Városüzemeltetési Kft.  

 

Dönti Károly képviselő: Nem erről az átvételről beszélt, hanem, amikor a megye vette át a 

konyhát.  

 

Bukodi Károly polgármester: Ezzel a döntéssel nem adnak semmit oda, ha így döntenek, 

akkor látják majd a költségszámításokat. 

 

Bukodi Jánosné képviselő: A Dabason lévő munkahelyén konyhák kiadását a Képviselő-

testület visszavette és közös önkormányzati konyhát hoztak létre az ottani dolgozókkal és egy 

élelmezésvezetővel. Jól működik. Azon kellene elgondolkodni, hogy a Városüzemeltetési 

Kft-vel hogyan tudnák a meglévő konyhákat ésszerűbben kihasználni és összehozni. Ha nem 

lett volna előtte egy ilyen példa, lehet, hogy elfogadta volna az előterjesztést.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: Összehasonlíthatatlan Dabas és Ócsa. Ócsát ez a cég 

bázisközpontnak tekintené. Az általános iskola konyháját teljes egészében felújítanák és 

kibővítené ezerfős konyhára saját költségén és cserébe öt évig üzemeltetne. Innen szeretne 

szállítani a környékbeli településekre. A Dózsa telepi óvodában megszüntetnék az elavult 

konyhát és modern tálalókonyhát alakít ki szintén saját költségén. Mindhárom konyhában 

ugyanúgy főznének, csak a két óvodában nem kétféle ételt, hanem egyfajtát.  Előzetes becsült 

kalkuláció szerint évi 13.200.000 Ft maradna meg a városnak, ami öt év alatt 66.000.000 Ft-ot 

tesz ki. Az elvi hozzájárulás arra adna lehetőséget, hogy Ócsára vonatkozóan megvizsgálják 

ezt. A Képviselőtestületnek bármikor jogában áll az ajánlattételt elutasítani.  Érdemes lenne 

egy konkrét számításban megvizsgálni, hogy lenne gazdaságos az üzemeltetés. Kéri, hogy a 

számítást készítesse el a Képviselő-testület és kérjen konkrét szerződéses garanciát. A cég az 

iparűzési adóját is ide fizeti be és a két konyha után bérleti díjat fizet. 
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dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna Ócsa Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője: A megbeszélésen 

részt vett őt is, és ott elhangzott, hogy sok a négy élelmezésvezető. Ebben az esetben, ami 

most van mindegy, hogy egyformát főznek-e a két óvodában, mert nincs meg az átszállításhoz 

szükséges jármű, ami csak erre a célra használható.  Ezer adagról beszéltek. A cégnél külön 

lenne diabetikus, külön, aki az anyagbeszerzéssel foglalkozik, élelmezésvezető és külön 

konyhatechnológus is. Az élelmezésvezető mellett adminisztrátor is van. Náluk jelenleg csak 

élelmezésvezető van. Van egy konyhatechnológiai vélemény a kezében, ami öt évvel ezelőtt 

készült. Az iskola konyhája kétszáz adagosra került megtervezésre, most ott ötszáz adagot 

főznek. Véleménye szerint azzal kellene foglalkozni, hogy a még hiányzó egy intézmény 

konyháját is felvegyék a felújítások közé. Az öt évvel ezelőtti vélemény 117 millió forintosra 

értékelte a felújítási költséget kétszáz adagos konyhára. Ennyit beruház-e ide bárki is?  A 

gazdasági számításokat el kellene végezni, de a környező települések rendeleteit az árakról 

megnézte, nincsenek rossz helyen. Az ajánlkozó cég árait is megnézte, nem olcsóbb.  

 

Török László képviselő: A közbeszerzés kiírásának valódi oka, az a leírt mondat, hogy „az 

önkormányzat gazdaságossági és egészséges életviteli szempontok figyelembevétele mellett a 

település intézményeiben és területén biztosított közétkeztetést, illetve szociális étkezést 

vállalkozási formában működő, szakmai múlttal rendelkező szervezeti igénybevételével oldja 

meg”? Gyakorlatilag a pénzbeszerzés a lényege. Ez van-e az előterjesztés mögött? 

 

Horváth Tamás alpolgármester: A közbeszerzés mögött még nincs semmi, az van amit 

elmondott. Megkereste a település a cég… 

 

Török László képviselő: Elhamarkodottnak tartja ezt a közbeszerzést. Gazdasági 

számításokat lehet végezni a helyi Kft. és a konyhák gazdálkodásáról. Ezt ki lehet számolni 

helyben. A cég által leírt anyag, hízelgéssel van tele. Részt vett a témában készülő kormány 

anyag kidolgozásában. Törvényeket fognak kiadni a témában. Az elmúlt húsz évben a 

gyermekek egészségügyi állapota jelentősen romlott, ez a sok só felhasználása miatt is 

kialakult. Nem szeretné, ha ebben döntenének, helyi számításokat kell végezni. 

 

Dönti Károly képviselő: Egyetért Bukodi Jánosné képviselő által elmondottakkal. Név 

szerinti szavazást kér a napirendben.  

 

dr.Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta a témát, szkeptikus volt. 

Kevés információt kapott. Abból indult ki, hogy profitorientált cég, akinek vannak költségei, 

bérleti díjat is fizet. Úgy gondolta, hogy ezt az ételek minőségében fogja megspórolni. A 

bizottsági ülésen tartózkodott a szavazásnál. Megoldásnak azt tartaná, ha a következő 

fejlesztésnél vagy az iskolát, vagy az önkormányzati kft-t fejlesztenék. A hasznot 

későbbiekben az önkormányzati kft. érhetné el. Nem tartja jónak, hogy egy profitorientált 

cégnek teremtenének munkát és profitot. 

 

Buda Sándor élelmezésvezető: Véleménye az, hogy a Városüzemeltetési Kft. is tudna 

spórolni, mint energiában, mint alapanyagban, ha modernebb gépekkel rendelkeznének. Ki 

fog jönni egy rendelet és büntetéssel fogja szankcionálni a nagykonyhákat és a kiskonyhákat 

is, ha nem olyan ételt készítenek, ami a rendeletnek megfelelő. Véleménye szerint, ha néha 

valamennyi összeget tudnának a konyhára költeni, akkor annak az ára lehet egy év alatt 

visszajön.  
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Horváth Tamás alpolgármester véleménye szerint azt kellene végig gondolniuk, hogy a 

jövőben lesz-e annyi pénze az önkormányzatnak, hogy az általános iskolai konyhát rendbe 

hozzák, felújítsák, kibővítsék, levágják az almérőket. Illetve lesz-e annyi pénzük jövőre, hogy 

a Dózsa telepi konyhát átalakítsák tálaló konyhává és vegyenek egy ételszállító autót, mert ha 

ezekre lesz pénzük, akkor felesleges bármilyen külsős céggel beszélgetni. Előadja, hogy 

pályázat kiírására e tekintetben egyenlőre esély sincs. A döntő szempont az volt, amiért ezzel 

a céggel leültek tárgyalni, hogy az öt évért cserébe megcsinálják az általános iskola konyháját, 

a Dózsai óvoda konyháját és úgy szolgáltatnak, hogy gyakorlatilag észre sem veszik a 

változást. Ezért döntöttek úgy, hogy érdemes ezt megvizsgálni. Ha a képviselők úgy 

döntenek, hogy nem érdemes megvizsgálni, ne vizsgálják meg, viszont akkor kér javaslatokat 

arra, hogy honnan és miből próbáljanak pénzt szerezni a másik két konyha rendbe tételére.  

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő konkrét javaslatot nem tud mondani, szerinte az 

önkormányzatnak arra van pénze egy kicsit, amire akarja. Úgy gondolja, hogy fejleszteni, 

talpra kellene állítani az önkormányzati Kft-t, a költségvetésbe bele kell tervezni a konyha 

modernizációját. Ilyenfajta szemlélet irányába menne el a maga részéről. 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy ezt követően Dönti Károly képviselő úr kérésére 

név szerinti szavazást következik. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzést kíván kiírni a településen működtetett 

intézmények közétkeztetése, illetve szociális étkeztetés ellátására. felkéri a Polgármestert, 

hogy a közbeszerzési kiírásával kapcsolatos feladatok ellátására árajánlatokat szerezzen be, 

hogy arról a Képviselő-testület 2014. január hónapban munkaterv szerint tartandó ülésén 

dönthessen.  

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt.  

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás   igen 

Bukodi Jánosné  nem 

Buza Ernő    tartózkodott 

Dönti Károly   nem 

Dr. Gallai Zoltán  nem 

Inczeffy Szabolcs  nem 

Kardos Zoltán  igen 

Török László   nem  

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 5 nem és 1 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 
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248/2013./XII.19./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 5 nem és 1 tartózkodó szavazattal az 

alábbi határozati javaslat:  

1.) közbeszerzést kíván kiírni a településen működtetett intézmények közétkeztetése, 

illetve szociális étkeztetés ellátására. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési kiírásával kapcsolatos feladatok 

ellátására árajánlatokat szerezzen be, hogy arról a Képviselő-testület 2014. január 

hónapban munkaterv szerint tartandó ülésén dönthessen.  

elfogadását  e l v e t e t t e. 

Határidő: azonnal 

Felelős: -- 

 

 

/Bukodi Jánosné képviselő távozott az ülésről. Horváth Tamás alpolgármester távozott az 

ülésteremből. A Képviselő-testület 7 fővel van jelen./ 

 

 

3.5 napirend tárgya: Egressy Gábor Szabadidőközpont kérelme 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és elfogadásra javasolja a testület felé.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy ez a jövő évi költségvetésbe lesz betervezve? 

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető válaszában elmondja, hogy az önkormányzat 2013. 

évi költségvetésében. 

 

Dönti Károly képviselő kérdezi, hogy az év során mennyivel lett megnyirbálva a Szabadidő 

Központ költségvetése?  

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető előadja, hogy 1,5 millió forinttal lett kevesebb.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésben az Egressy Gábor Szabadidőközpont 

vonatkozásában 38.269 eFt-ban tervezett előirányzat összegét 2 millió forinttal megnöveli, 

40.269 eFt-ban állapítja meg. Az előirányzat módosításhoz szükséges forrásoldalt a dologi 

kiadások terhére biztosítja. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban körülírt módosítás végrehajtásához  

szükséges intézkedések megtételére. 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt.  
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

249/2013./XII.19./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésben az Egressy Gábor Szabadidőközpont 

vonatkozásában 38.269 eFt-ban tervezett előirányzat összegét 2 millió forinttal megnöveli, 

40.269 eFt-ban állapítja meg. Az előirányzat módosításhoz szükséges forrásoldalt a dologi 

kiadások terhére biztosítja. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban körülírt módosítás végrehajtásához  

szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

/Horváth Tamás alpolgármester visszatért az ülésterembe. A Képviselő-testület 8 fővel van 

jelen./ 

 

 

3.6 napirend: Döntés Ócsa Város területén autóbuszos személyszállítást végző ÖR-TA 

Kft. kérelme tárgyában 

 

 

Dönti Károly képviselő előadja, az anyagban az szerepel, hogy kevés bérletvásárlás történt, 

meg az üzemanyagár emelkedés miatt a Kft. vissza akar kapni 800.000.- Ft-ot. 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy az ÖR-TA kft-nek lejárt a szerződése és 

kiszámolták, hogy az üzemanyag emelkedése miatt – meg a bérleteket sem emelték – három 

évre visszamenőleg bruttó 600.000.- Ft-ot kérnek, havi díjra lebontva ez 16.666.- Ft.  

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság azért nem tudott 

dönteni ebben a napirendi pontban, mert felkeltette a figyelmét egy mondat az anyagban. 

„Tudomásunk szerint az önkormányzat 2014. január 1-től más céget kíván megbízni” ezt 

Novákné Hornyák Ibolya írta, aki az M+BUS-SÁL Kft. ügyvezetője. Mondja azt, hogy 

átalakult a cég, mert az ŐR-TA Kft-nél és az M+BUS-SÁL Kft-nél is a Novákné az 

ügyvezető. 

 

Dönti Károly képviselő úgy tudja, hogy ezek vállalkozási szerződések. Ha valaki üzleti 

vállalkozásba bele akar fogni és szerződést akar kötni, akkor valamilyen feltételrendszerben 

megállapodik. Ezt a feltételrendszer vagy összejön, vagy nem, vagy elfogadják, vagy nem. Ez 

vonatkozik a plusz kétszázezer forintra. De az, hogy valaki köt egy vállalkozási szerződést, 

csinálja és valamikor rosszul kalkulált, ezért az a cég, aki ezt igénybe vette az fizesse meg az 

ő kárát, ezt nem tudja elfogadni.  

 

Bukodi Károly polgármester hangsúlyozza nem gazdasági szakember, de ha valaki 2011-

ben üzemanyaggal dolgozik az nem tudja megmondani akkor, hogy 2013-ben milyen 

üzemanyag árak lesznek.  
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Török László képviselő kérdezi, hogy az eredeti szerződésben benne volt-e az a mondat, 

hogy az ár az üzemanyagár változásokat figyelembe véve növekedik-e vagy sem?  

 

Bukodi Károly polgármester úgy gondolja, hogy nem volt benne ez a mondat. Ezt követően 

szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az ÖR-TA Kft. (6045 Ladánybene, Petőfi S. u. 1.) autóbuszos személyszállítás 

végzésével kapcsolatos többlet feladatait, illetve ahhoz kapcsolódó többlet költséget 

bruttó 600.000,- Ft értékben elismeri. 

2.) felkéri a Polgármestert a többlet költségek pénzügyi kifizetéséhez kapcsolódó 

tevékenységek elvégzésére.  

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 4 nem és 2 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

250/2013./XII.19./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 4 nem és 2 tartózkodó szavazattal az 

alábbi határozat javaslat: 

1.) az ÖR-TA Kft. (6045 Ladánybene, Petőfi S. u. 1.) autóbuszos személyszállítás 

végzésével kapcsolatos többlet feladatait, illetve ahhoz kapcsolódó többlet 

költséget bruttó 600.000,- Ft értékben elismeri. 

2.) felkéri a Polgármestert a többlet költségek pénzügyi kifizetéséhez kapcsolódó 

tevékenységek elvégzésére.  

elfogadását  e l v e t e t t e. 

Határidő: 1-2. azonnal  és folyamatos 

Felelős: 1. --   2. polgármester 

 

 

 

3.7 napirend tárgya: Bankszámlák egyenlegeinek átvezetése, megszűnő feladatok miatti 

törlése 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja elfogadásra a testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete, mint számlatulajdonos  

1.) A 10402142-50485356-48541242 számú, Építésügyi feladatellátás elnevezésű 

bankszámla 2013. december 31-i  megszüntetéséről dönt, azt követően, hogy az azon 

található összegből 48.890,- Ft-ot Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának, 

52.000,- Ft-ot Bugyi Község Önkormányzatának visszautal. 

2.) A 1000402142-50485356-48541060 számú, Építésügyi társulás elnevezésű 

bankszámla 2013. december 31-i megszüntetéséről dönt. A számlán található 

568.592,- Ft összeget – az ellátandó feladat megszűnése miatt – Ócsa Város 

Önkormányzata, mint jogosult Költségvetési elszámolási elnevezésű számlájára vezeti 

át. 
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3.) Az Elkülönített lakás elnevezésű bankszámlán lévő 1.249.517,- Ft összeget a 

Költségvetési számlára vezeti át, majd ezt követően az önkormányzati lakásokhoz 

kapcsolódó működési fenntartási kiadásokra fordítja. 

4.) Felhatalmazza a Polgármestert az 1.)-3.) pontokban foglalt döntések végrehajtásához 

szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

251/2013./XII.19./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint számlatulajdonos  

1.) A 10402142-50485356-48541242 számú, Építésügyi feladatellátás elnevezésű 

bankszámla 2013. december 31-i  megszüntetéséről dönt, azt követően, hogy az 

azon található összegből 48.890,- Ft-ot Alsónémedi Nagyközség 

Önkormányzatának, 52.000,- Ft-ot Bugyi Község Önkormányzatának visszautal. 

2.) A 1000402142-50485356-48541060 számú, Építésügyi társulás elnevezésű 

bankszámla 2013. december 31-i megszüntetéséről dönt. A számlán található 

568.592,- Ft összeget – az ellátandó feladat megszűnése miatt – Ócsa Város 

Önkormányzata, mint jogosult Költségvetési elszámolási elnevezésű számlájára 

vezeti át. 

3.) Az Elkülönített lakás elnevezésű bankszámlán lévő 1.249.517,- Ft összeget a 

Költségvetési számlára vezeti át, majd ezt követően az önkormányzati lakásokhoz 

kapcsolódó működési fenntartási kiadásokra fordítja. 

4.) Felhatalmazza a Polgármestert az 1.)-3.) pontokban foglalt döntések 

végrehajtásához szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 1.)-2.) 2013. dec. 31. 3.) azonnal  4.) azonnal és 2013.dec.31-ig 

Felelős:     1.)-4.) Polgármester  

 

 

3.8 napirend tárgya: 2013. évi beszámoló/zárszámadás könyvvizsgálójának kiválasztása 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és javasolja elfogadásra a DORLA 98 Kft megbízatását testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. december 31.-ei 

fordulónappal elkészített beszámolójának könyvvizsgálói ellenőrzésére, továbbá a 2014. évi 

számviteli változásoknak megfelelő átállás adatainak ellenőrzésére   a DORLA ’98 Könyvelő, 

Könyvvizsgáló és Szolgáltató KFT-t (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 82/A.  VII. em. 

3.) kívánja megbízni. A szerződés ellenértékeként az ajánlatban foglalt 1.200.000,- Ft + Áfa 

összeget elfogadja, valamint a szerződés aláírására felhatalmazza a Polgármestert.  
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A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

252/2013./XII.19./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. december 31.-ei 

fordulónappal elkészített beszámolójának könyvvizsgálói ellenőrzésére, továbbá a 2014. évi 

számviteli változásoknak megfelelő átállás adatainak ellenőrzésére   a DORLA ’98 Könyvelő, 

Könyvvizsgáló és Szolgáltató KFT-t (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 82/A.  VII. em. 

3.) kívánja megbízni. A szerződés ellenértékeként az ajánlatban foglalt 1.200.000,- Ft + Áfa 

összeget elfogadja, valamint a szerződés aláírására felhatalmazza a Polgármestert.  

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3.9 napirend tárgya: Szerződéskötés az „Ócsai Kisbíró” újság megjelentetésére 2014. 

évben 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja elfogadásra a testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Mátyus Bt-vel (2373 

Dabas, Tavasz u.7.) az „Ócsai Kisbíró című időszaki lap előállítása” tárgyában kötendő 

megbízási szerződés aláírására.  

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem és 1 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

253/2013./XII.19./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Mátyus Bt-vel 

(2373 Dabas, Tavasz u.7.) az „Ócsai Kisbíró című időszaki lap előállítása” tárgyában kötendő 

megbízási szerződés aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     Bukodi Károly polgármester 
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3.10 napirend tárgya: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. 

évben végzett munkájáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

254/2013./XII.19./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évben végzett 

munkájáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:      --- 

  

 

3.11 napirend tárgya: Javaslat szolgálati gépjármű vásárlásra 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és 1 millió forint értékhatárig egy gazdaságosabb fenntartási használt gépjármű vásárlását 

javasolja.  

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy a Közterület-felügyeletnek szüksége van az autóra, 

most értékében szinte nulla értékű a jelenlegi autójuk, erre csak további költség merül fel. 

Elmondja még, hogy az önkormányzatnak két gépjármű áll a rendelkezésére. A kisbusz 

sokszor más feladatot lát el, nem tudnak itt maradni egy gépjárművel. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy lehet-e a költségvetés keretének terhére írni? 

 

Dr. Szabó György jegyző elmondja, hogy a 2013. évi költségvetés beruházási keret terhe a 

forrás.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a Polgármesteri Hivatalban működő közterület-felügyelet részére a 2013. évi 

költségvetés beruházási keretét forrásként megjelölve engedélyezi, hogy a 

meghibásodott és igen rossz műszaki állapotban lévő LADA NIVA gépjármű helyett 

1.000.000 Ft értékig terjedően egy gazdaságosabb fenntartású, használt gépjármű 

vásárlására kerüljön sor. 

2.) amennyiben az 1.) pontban foglaltak végrehajtására 2013. december 31-ig nem kerül 

sor, úgy  az átmeneti gazdálkodás keretében kerüljön a feladat teljesítésre. 

3.) amennyiben az 1.) pontban foglaltak végrehajtására a 2014. évi költségvetés 

elfogadásáig nem kerül sor, úgy az 1.) pontban körülírt összeg a 2014. év beruházásai 

között jelenjen meg.  
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A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

255/2013./XII.19./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

4.) a Polgármesteri Hivatalban működő közterület-felügyelet részére a 2013. évi 

költségvetés beruházási keretét forrásként megjelölve engedélyezi, hogy a 

meghibásodott és igen rossz műszaki állapotban lévő LADA NIVA gépjármű helyett 

1.000.000 Ft értékig terjedően egy gazdaságosabb fenntartású, használt gépjármű 

vásárlására kerüljön sor. 

5.) amennyiben az 1.) pontban foglaltak végrehajtására 2013. december 31-ig nem kerül 

sor, úgy az átmeneti gazdálkodás keretében kerüljön a feladat teljesítésre. 

6.) amennyiben az 1.) pontban foglaltak végrehajtására a 2014. évi költségvetés 

elfogadásáig nem kerül sor, úgy az 1.) pontban körülírt összeg a 2014. év beruházásai 

között jelenjen meg.  

 

Határidő: 1.) azonnal 2.) 2014.01.01-től 2014. évi költségvetés elfogadásáig  

      3.) 2014. évi költségvetés elfogadását követően 

Felelős:     1.)-3.) polgármester 

 

 

 

3.12 napirend tárgya: Pénzforgalmi bankszámla szerződés módosítása 

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető előadja, hogy 2008-ban kötött az önkormányzat 

bankszámla szerződést a K&H Bankkal. Időközben különböző változások történtek, jelenleg a 

hitelkeretet módosították ez szükséges ahhoz, hogy meglévő hitelkeretet biztosítsanak az 

önkormányzat részére öt éves időtartamra.  

 

Dr. Szabó György jegyző elmondja, hogy azért is módosítani kell, mert nem 120 millió 

forint a hitelkerete az önkormányzatnak, hanem 40 millió forint. Ez a hitelkeret kimondottan a 

napi működéshez kapcsolódó hitelkeret.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete, mint számlatulajdonos: 

1.) Egyetért a meglévő Pénzforgalmi bankszámlaszerződés módosításával. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására és a 

végrehajtásához szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 



29 

 

 

 

256/2013./XII.19./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint számlatulajdonos: 

1.) Egyetért a meglévő Pénzforgalmi bankszámlaszerződés módosításával. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására és a 

végrehajtásához szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 1.) azonnal  2.) 2013.dec.31-ig 

Felelős:     1.) -   2.) Polgármester  

 

 

 

3.13 napirend tárgya: Likvid hitel ügylet működési vagy fejlesztési hitellé alakítás 

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető előadja, hogy jogszabályi kötelezettségből adódik a 

napirendhez kapcsolódó döntés. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete, mint számlatulajdonos  

1.) Egyetért, hogy  a  meglévő folyószámlahitel állomány konverziójának végrehajtása a 

törvényi előírásoknak megfelelően történjen meg. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására és a végrehajtásához 

szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

257/2013./XII.19./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint számlatulajdonos  

3.) Egyetért, hogy  a  meglévő folyószámlahitel állomány konverziójának végrehajtása a 

törvényi előírásoknak megfelelően történjen meg. 

4.) Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására és a végrehajtásához 

szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 1.) azonnal 2.) 2013.dec.31-ig 

Felelős:     1.) -   2.)  Polgármester  

 

 

 

3.14 napirend tárgya: ÁROP-3.A.2-2013. „Szervezetfejlesztés a Közép-magyaroszági 

régióban levő önkormányzatok számára” pályázathoz Közbeszerzési eljárást lebonyolító 

kiválasztása 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a pályázat szövege azt írja, hogy az egymillió 

forint alatti értékre nem kell három árajánlatot bekérni, egyetlen céget meg lehet bízni. Ezt 

követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok 

számára” elnevezésű ÁROP-3.A.2-2013. számú pályázathoz kapcsolódó 
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közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával a KÁR-MENTOR Szolgáltató és 

Kereskedelmi Bt-t (székhely: 5008 Szolnok, Füst Milán út 3.) bízza meg.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt döntéshez kapcsolódó 

nyilatkozatok megtételére, szerződések aláírására.  

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

258/2013./XII.19./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok 

számára” elnevezésű ÁROP-3.A.2-2013. számú pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával a KÁR-MENTOR Szolgáltató és 

Kereskedelmi Bt-t (székhely: 5008 Szolnok, Füst Milán út 3.) bízza meg.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt döntéshez kapcsolódó 

nyilatkozatok megtételére, szerződések aláírására.  

Határidő: 1.) azonnal  2.) azonnal és folyamatos   

Felelős: 1.) --    2.) polgármester 

 

 

 

4.1 napirend tárgya: Inczeffy Szabolcs képviselő interpellációja 

 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kéri, hogy a polgármester úr válaszáról szó szerinti 

jegyzőkönyvet kér. 

 

Szó szerinti jegyzőkönyv. 

 

Bukodi Károly polgármester: „Tisztelt Képviselő úr! Tisztelt Képviselő-testület! Valóban 

nem ment válasz Inczeffy képviselő úr interpellációjára, még pedig azért, mert az 

interpellációról nem derült ki, hogy kinek címezte. Jött egy e-mail, amelyben az állt, hogy 

Tisztelt titkárság, csatolva küldök egy képviselői interpellációt a soron következő testületi 

ülésre I. Szabolcs. Pont a törvénytelenségekről szól, és én nem szerettem volna 

törvénytelenséget elkövetni, ha valaki helyett megválaszolom az interpellációt. Az 

interpellációnak nincs címzettje. És ugye az SzMSz-ünk úgy szól, hogy a képviselő 

interpellálhat polgármesterhez, alpolgármesterhez, bizottsági elnökökhöz, jegyzőhöz. De 

ugye, ezt jelezni kellett volna, hogy ki adjon választ, már csak azért is, mert ebben az 

interpellációban tíz kérdés, meg még az alkérdések. Van, ami a hivatal munkáját érinti, van 

ami törvénytelenséget feltételez, ámbár én sem vagyok jogi szakértő, mint ahogy  a képviselő 

sem. Valami a Kft-vel kapcsolatos, szeszesitallal meg egyéb ilyen nyalánkságokkal. Tehát 

mivel nem volt címzettje az interpellációnak ezért én nem mertem kockáztatni, hogy egyedül 

megválaszolom, ha lehet, hogy nem is nekem szól. Ezért nem, mert amennyiben képviselő úr 

fenntartja kérdését, akkor kérem, hogy a következő testületi ülésre az illetékesnek küldje el az 

interpellációt.”. 
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5.napirend tárgya: Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok  
 

A napirendhez nem történt hozzászólás. 

 

 

6.napirend tárgya: Egyebek 

 

 

Bukodi Károly polgármester a konyhákra visszatérve, kíváncsi lenne, ha arra kerülne a 

döntés, hogy melyik az a három vagy kettő élelmezésvezetőt kellene elbocsátani, ki emelné 

fel a kezét és szavazná meg az ilyen fajta változtatásokat.  

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester zárt ülést rendel el. 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendhez kapcsolódó előterjesztés és ahhoz kapcsolódó anyagok 

a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerültek. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

             Bukodi Károly     Dr. Szabó György 

              polgármester      jegyző 

 
 


