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J E G Y Z Ő K Ö NY V : 

 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14. napján 16 órakor 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

A Képviselő-testület 6 fővel van jelen. Távol van Bukodi Jánosné és Inczeffy Szabolcs és 

Török László képviselő. 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dönti Károly képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

 

 

Bukodi Károly polgármester a rendkívüli ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, 

megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, távol van Bukodi Jánosné, 

Inczeffy Szabolcs és Török László képviselő. 

 

 

 

N A P I R E N D : 

 

 

1./ Tárgy: Az önkormányzat 2014. február 28-i adósságkonszolidációjához szükséges 

döntés meghozatala  

   Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

2./ Tárgy: KMOP-4.6.1-11-2012-0022 pályázati azonosítószámú Nevelési intézmények 

fejlesztésére kiírt óvodabővítés kapcsán könyvvizsgáló kiválasztása 

   Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

1./ Tárgy: Az önkormányzat 2014. február 28-i adósságkonszolidációjához szükséges 

döntés meghozatala  

   Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az előterjesztés a képviselők előtt van. A 

Kormány tovább folytatja az ötezer fő feletti települések konszolidációját. Ehhez szükséges a 

döntés meghozatala. Ezt követően szavazást kér a következőkre:  
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1. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi 

költségvetési törvény) 67-68.§-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 

2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar 

Állam történő átvállalását igénybe kívánja venni.  

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy Ócsa Város Önkormányzat 2013. december 5-én 

nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy 

adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául 

szolgált. 

3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással 

érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel 

miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, 

legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel 

beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési 

számlára. 

4. A Képviselő-testületi kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény 332. §. alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 

önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 

átvállalásáról. 

5. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 

polgármestert, hogy: 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket, 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési 

törvény 67-68.§-ai szerinti átvállalás érdekében átalakítsa, 

c) a 2014. évi költségvetési törvény 68.§ (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 

megkösse. 

6. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.  

Felelős:   polgármester 

Határidő:   2014. február 28. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

1/2014. (I. 14.) ÖK. határozat 

1. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi 

költségvetési törvény) 67-68.§-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 

2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar 

Állam történő átvállalását igénybe kívánja venni.  

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy Ócsa Város Önkormányzat 2013. december 5-

én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 

kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, 

teljesítésének biztosításául szolgált. 
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3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy 

átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve 

egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a 

befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került 

összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a 

kincstár által megjelölt fizetési számlára. 

4. A Képviselő-testületi kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény 332. §. alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 

önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 

átvállalásáról. 

5. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 

polgármestert, hogy: 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket, 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési 

törvény 67-68.§-ai szerinti átvállalás érdekében átalakítsa, 

c) a 2014. évi költségvetési törvény 68.§ (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 

megkösse. 

6. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 

kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.  

Felelős:   polgármester 

Határidő:   2014. február 28. 

 

 

 

Napirend tárgya: 

2./ Tárgy: KMOP-4.6.1-11-2012-0022 pályázati azonosítószámú Nevelési intézmények 

fejlesztésére kiírt óvodabővítés kapcsán könyvvizsgáló kiválasztása 

   Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az óvodabővítés pályázatnál beadnák az utolsó 

papírokat, ami a végelszámoláshoz szükséges. Ehhez kell egy könyvvizsgálói szerződést is 

elkészíteni. Az anyaghoz mellékelve van három árajánlat, ebből a legolcsóbbat javasolja 

elfogadásra, amely a MARKETSERVICE ajánlata.  

 

Dönti Károly képviselő a szavazástól függetlenül adja elő, hogy az építkezés miatt tönkre lett 

téve az ott lévő út. Ezt már többször jelezte, kéri hogy mielőbb javítsák meg az útszakaszt. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre:  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a Napsugár Napköziotthonos Óvoda (2364 Ócsa, Baross u. 14.) vonatkozásában benyújtott 

KMOP-4.6.1-11-2012-0022 pályázati azonosítószámú Nevelési intézmények fejlesztésére 

kiírt óvodabővítés pályázat végrehajtása során a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 

MARKETSERVICE Könyvvizsgáló Pénzügyi Tanácsadó Kft (1144 Budapest, Zalán utca 

23. I. lépcsőház, fsz. 1.)  bízza meg. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtásához kötődő 

szerződés aláírására.  

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

Felelős:     1.) - 2.) Polgármester 
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

2/2014. (I. 14.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a Napsugár Napköziotthonos Óvoda (2364 Ócsa, Baross u. 14.) vonatkozásában benyújtott 

KMOP-4.6.1-11-2012-0022 pályázati azonosítószámú Nevelési intézmények fejlesztésére 

kiírt óvodabővítés pályázat végrehajtása során a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 

MARKETSERVICE Könyvvizsgáló Pénzügyi Tanácsadó Kft (1144 Budapest, Zalán utca 

23. I. lépcsőház, fsz. 1.)  bízza meg. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtásához kötődő 

szerződés aláírására.  

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

Felelős:     1.) - 2.) Polgármester 
 

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

      Bukodi Károly          Dr. Szabó György 

       polgármester         jegyző 


