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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.  február 26. napján 16.00 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

A Képviselő-testület 8 fővel van jelen. Távol van Török László képviselő. 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dönti Károly képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Inczeffy Szabolcs képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

 

 

Meghívottak: 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető igazgató 

Szűcs Jánosné óvodavezető 

Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető  

Magyar Péter Jobbik ócsai alapszervezetének elnöke 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. február 26-án (szerdán) 

16.00 órára munkaterv szerint összehívott képviselőtestületi ülést megnyitja.  Megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület teljes létszámban 8 fővel jelen van és határozatképes. Török László 

képviselő jelezte távolmaradását. Az ülés megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali 

épületében a tanácsteremben kerül sor. Inczeffy Szabolcs képviselő jelezte, hogy napirend 

előtt kíván szólni, megadja részére a szót.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: A Jegyző úrhoz és a Polgármester úrhoz feltett kérdéseire a 

válasz alapján az derül ki, hogy nyolc polgár ellen indult bírósági eljárás az útberuházás 

kapcsán.  22/2015. önkormányzati rendeletre hivatkoztak válaszaikban. Ezt nem fogadta el 

akkor és most sem. Véleménye, hogy az önkormányzat felrúgta a megállapodást a lakosokkal 

és nem fizette azt a részt, amit fizetni kellett volna. Nincs erkölcsi alapjuk a lakosoktól ezért a 

beszedésre. Azóta történt egy adósság konszolidáció, amivel az a kötvény rendezésre került, 

ami az útberuházással kapcsolatos.  Ezek után nincs alapjuk a lakosok perbefogására. Volt 

olyan előterjesztés is az elmúlt hónapokban, hogy több személynek százezer forint feletti 

csatornadíj hátralékot eltörölt az önkormányzat. Ezek teljesen disszonánsak. Kéri az 

önkormányzatot, hogy állítsa le ezeket a pereket. 

 

Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi, hogy valaki kíván-e válaszolni. Nem kívánt 

senki, megköszöni a felszólalást.  

Megkérdezi, hogy a napirendet kívánja-e valaki kiegészíteni. 

 



2 

 

dr.Szabó György jegyző: Két témát javasol felvenni. 3.11 napirendként: Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének felhatalmazása az iskola konyhájára 

történő sütő vásárlással kapcsolatos szállítási keretszerződés megkötésére és 3.25 

napirendként: Csatlakozás a Felső-homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez napirendeket. 

 

Bukodi Károly polgármester: Egyéb kiegészítés nem történt, kéri szavazással fogadják el a 

módosított napirendet az alábbiak szerint: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az alábbi kiegészítésekkel 

tárgyalásra elfogadta. 

3.11 napirend: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének felhatalmazása az 

iskola konyhájára történő sütő vásárlással kapcsolatos szállítási 

keretszerződés megkötésére 

3.25 napirend: Csatlakozás a Felső-homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez 

 

 

A Képviselő-testület 8 fővel van jelen. Az ülésről távolmaradt Török László képviselő. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

24/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az alábbi kiegészítésekkel 

tárgyalásra elfogadta. 

3.11 napirend: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének felhatalmazása az 

iskola konyhájára történő sütő vásárlással kapcsolatos szállítási 

keretszerződés megkötésére 

3.25 napirend: Csatlakozás a Felső-homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

 

N A P I R E N D : 

 

1.  Napirend előtti felszólalások 

2. 2.          Munkaterv szerinti napirendek 

3.  3.         Aktuális napirendek 

 
 

3.1 Tárgy: …/2014./…/ számú rendelet-tervezet Az Ócsa Szabadságáért Emléklap 

alapításáról és adományozásáról Magyar Péter javaslata 

  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester    

     

3.2 Tárgy: …./2014./…/ számú rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat 2013. 

évi költségvetéséről szóló 2/2013./II.15./ számú rendelet módosításáról – 

előirányzat módosítás 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.3 Tárgy: …/2014./…/ számú rendelet-tervezet A gyermekétkeztetési és egyéb 

étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2013./IX.12./ számú 

rendelet módosításáról 
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 Előadó: Bukodi Károly polgármester    

     

3.4 Tárgy: …./2014./…/ számú rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2011./III.31./ számú rendelet módosításáról  

 Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző  

     

3.5 Tárgy: Alsópakony vízellátásának biztosítására a HERMES Ingatlanbefektetési 

Alappal kötött szerződés módosítása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.6 Tárgy: Ócsa-Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeletet ellátó Nagykadácsi Kft. 

díj megállapítási kérelme 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester   

   

3.7 Tárgy: 2014-2016. évi Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia 

beszerzésére 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.8 Tárgy: Egyes településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódó 

közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztásáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.9 Tárgy: Döntés ÁROP-3.A.2-2013-2013-0042 kódszámú „Szervezetfejlesztés 

Ócsa Város Önkormányzat működésének optimalizálására” pályázatának 

megvalósítására irányuló szervezetfejlesztési tevékenységek ellátására 

érkezett pályázatokról  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.10 Tárgy: Döntés az Ócsa Falu Tamás Könyvtár tűzvédelmi ellenőrzése kapcsán 

végzendő villanyszerelési munkákra érkezett árajánlatokról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.11 Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének felhatalmazása az 

iskola konyhájára történő sütő vásárlással kapcsolatos szállítási 

keretszerződés megkötésére 

  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester    

   

3.12 Tárgy: Ócsa Város közműveit üzemeltető DPMV ZRT. működésével kapcsolatos 

döntések  meghozatala. 

a./ Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése 

  b./ Az ócsai vízbázis védőidom-védőterület kijelölési vizsgálati 

dokumentációjához a DPMV ZRT. által tett intézkedés kompenzálásáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.13 Tárgy: Elvi döntés Palugyai Istvánné és Jurancsik János ingatlan adásvételi 

ajánlatára 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  
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3.14 Tárgy: 2134/4 hrsz-ú közforgalom számára megnyitott magántulajdonú út 

(TESCO mellett) tulajdonjogának átvétele 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.15 Tárgy: KLIK Halászy Károly Általános Iskola alapfeladat változási kérelme   

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.16 Tárgy: Támogatás az Ócsai Református Templom Alapítvány részére a 

műemléktemplom dísz kivilágítási költségeihez 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.17 Tárgy: Döntés a KKETTKK-CP-02 (I. világháborús emlékművek) pályázaton 

való részvételről, önerő biztosításáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.18 Tárgy: Az „Európai a polgárokért program – Testvérvárosi találkozók” című 

pályázaton való részvételről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.19 Tárgy: Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadása a városi sportpálya 

felújítási munkálataihoz 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.20 Tárgy: A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása 

 Előadó: dr.Szabó György jegyző  

   

3.21 Tárgy Ócsa Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének kérése 

  a./ Alsópakonyi településrész kezdeményezése az esélyegyenlőség 

megteremtése érdekében 

  b./ Média részvétele az önkormányzati üléseken 

 Előadó: Sándor István elnök  

   

3.22 Tárgy: Támogatás kérése Erdei Iskola Program megrendezéséhez 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.23 

 

Tárgy: Halászy Károly Általános Iskola pedagógusainak kirándulásához 

támogatás kérése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.24 Tárgy: Támogatás kérése a XVI. Regionális Parasportnap megrendezéséhez  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.25 Tárgy: Csatlakozás a Felső-homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

4.          Interpellációk             

   

4.1 Tárgy: Inczeffy Szabolcs képviselő interpellációja út OTP LTP kapcsán 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
   

6.   Egyebek 

  

7. ZÁRT ÜLÉS 

 

7.1 Tárgy: Értetek Veletek Fogyatékosok Közhasznú Alapítvány támogatása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.1 napirend: …/2014./…/ számú rendelet-tervezet Az Ócsa Szabadságáért Emléklap 

alapításáról és adományozásáról Magyar Péter javaslata 

 

Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi az előterjesztőt kívánja-e kiegészíteni javaslatát. 

 

Magyar Péter Jobbik ócsai alapszervezetének elnöke: Megköszöni, hogy napirendre vették 

a javaslatát és felajánlja segítségét a kérdések vonatkozásában.  

 

Dönti Károly képviselő: Koránál fogva emlékszik, de nem tud a településen olyan, aki olyan 

eredményesen lépett volna fel diktatúrával szemben, hogy emléklapra méltó lenne.  

 

Magyar Péter Jobbik ócsai alapszervezetének elnöke: Nem érhettek el eredményt, de 

részvételtől jutottak idáig és az 56-os forradalomig.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Egyetért a szándékkal. Nem érti, hogy ezek a sérelmek 

lezárultak. Fel lehet mérni hány ilyen ember van, akit megilletne az emléklap. Miért húzzák el 

évekre ezt, miért nem egy nagy rendezvény keretében erre. Hogyan döntik el, melyik öt fő 

első évben és így tovább.  

 

Dönti Károly képviselő: Ócsán nincs olyan vonatkozás, ami arra engedne következtetni, 

hogy ezt évenként ki lehetne adni bárkinek. Javasolja, hogy más témában kezdeményezzenek, 

mert ez így lehetetlen.  

 

dr.Gallai Zoltán képviselő: Javasolja a javaslat pontosítását. 

 

Bukodi Károly polgármester: Javasolja, hogy a határozati javaslat szerint haladjanak, hiszen 

Magyar Péter felajánlotta minden kérdésben a segítségét. 

 

Bukodi Jánosné képviselő: Mivel a Bizottsága is részt vesz a kidolgozásban, megkérdezi, 

hogy kik lesznek azok, akik konkrét neveket tudnak hozni. Ki dönti el, hogy kinek lesz jogos 

ez az emléklap. Igazságosan, harag, gyűlölet nélkül hogyan lehet ebben majd dönteni.  Ez 

előtt szerinte hadtörténésznek, vagy  valakinek az előadását kellene erről meghallgatni. Ehhez 

nagy segítség kell. 

 

Dönti Károly képviselő: Ócsa szabadságáért tettek, egyetlen ilyen embert tud, dr. Békési 

Andor, aki nem Ócsa vonatkozásában, hanem püspök kiszabadításában tette.  

 

Magyar Péter Jobbik ócsai alapszervezetének elnöke: Nem szeretné a napirendet sokáig 

húzni, a bizottsági üléseken részletesen beszélnének erről.  Nem nagy összegű díjról lenne 

szó, csak egy emléklapról.  
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Bukodi Jánosné képviselő: Nem az értékről van szó, hanem az elvekről.  

 

Buza Ernő képviselő: A szándékot dicséretesnek tartja. A rendelet-tervezetet az Ügyrendi 

Bizottság javasolni fogja elfogadásra, ha hajlandó arra, hogy közreműködjön és kidolgozzák 

közösen. Kevés olyan ember van, aki ezt megérte.  

 

Bukodi Károly polgármester: A napirendi pont vitáját lezárta.  Kéri, hogy az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottsági ülésre, amikor napirendként szerepel a téma minél több 

képviselő menjen el, ahol Magyar Péter úrral egymás érveit meghallgatják. Kéri, hogy 

szavazással fogadják el a következő határozatot: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete: 

1.  az Ócsa Szabadságáért Emléklap alapításáról és adományozásáról szóló rendelet-

tervezet vonatkozásában további előkészítő munkálatokat lát szükségesnek: 

2. felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, hogy a rendelet-tervezet 

végrehajtásához kötődő lépéseket részletesen dolgozza ki, hogy azok a tervezetben a 

későbbiekben egzakt módon rögzítésre kerülhessenek. 

3. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság munkavégzésének befejezését követően 

felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a rendelet-tervezet egészét – ideértve tartalmát 

is – pontosítsa a javaslatok alapján. 

4. a 2., 3. pontban foglalt munkálatok elvégzését követően a rendelet-tervezet Az 

önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 

17/2012./VIII.30./ számú rendelet alapján kerüljön társadalmi egyeztetésre, majd a 

határidő lejártát követően, soron következő munkaterv szerinti testületi ülésen önálló 

napirendi pontként kerüljön tárgyalásra.  

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

25/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  az Ócsa Szabadságáért Emléklap alapításáról és adományozásáról szóló rendelet-

tervezet vonatkozásában további előkészítő munkálatokat lát szükségesnek: 

2. felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, hogy a rendelet-tervezet 

végrehajtásához kötődő lépéseket részletesen dolgozza ki, hogy azok a tervezetben a 

későbbiekben egzakt módon rögzítésre kerülhessenek. 

3. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság munkavégzésének befejezését követően 

felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a rendelet-tervezet egészét – ideértve tartalmát 

is – pontosítsa a javaslatok alapján. 

4. a 2., 3. pontban foglalt munkálatok elvégzését követően a rendelet-tervezet Az 

önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 

17/2012./VIII.30./ számú rendelet alapján kerüljön társadalmi egyeztetésre, majd a 

határidő lejártát követően, soron következő munkaterv szerinti testületi ülésen önálló 

napirendi pontként kerüljön tárgyalásra.  

 

Határidő: 1. pont: azonnal, 2.-3.pont: azonnal és folyamatos, 4. pont: 2.,3. pontban foglalt 

munkálatok elvégzését követő testületi ülés  

Felelős: 1. pont: --  2. pont: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke, 3. pont: 

Ügyrendi Bizottság Elnöke, 4.pont: Polgármester  
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3.2 napirend: …./2014./…/ számú rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről szóló 2/2013./II.15./ számú rendelet módosításáról – előirányzat 

módosítás 

 

Bukodi Károly polgármester: Nem kívánja kiegészíteni. Megkérdezi a Gazdasági és 

Ügyrendi Bizottságok Elnökeit, hogy tárgyalták-e a témát. 

 

Mindkét Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő rendelet-módosítás elfogadására:  

                                                                       1.§. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának  2013. évi költségvetéséről szóló 2 /2013. (II.15.) számú 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  3. §  (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

                                                                   „3.§. 

 

(1) A képviselő testület Ócsa Város Önkormányzat 2013.évi költségvetésének: 

 

                         Bevételi főösszegét:                             926,896,090  Ft-ban 

                         Kiadási főösszegét :                          1,112,018.090  Ft-ban 

    A hiány összegét:      185,122,000   Ft-ban  

 állapítja meg.” 

2.§. 

 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezései 2013. december 23-tól kell 

alkalmazni.  

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

megalkotta 

2/2014./II.27./számú RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013./II.15./ számú 

rendelet módosításáról 

 

 

3.3 napirend: …/2014./…/ számú rendelet-tervezet A gyermekétkeztetési és egyéb 

étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2013./IX.12./ számú rendelet 

módosításáról 

 

Bukodi Károly polgármester: Nem kívánja kiegészíteni senki, a bizottságok tárgyalták és 

elfogadásra javasolják. 

Szavazást kér a következő rendelet elfogadására: 1.§. 

 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2013.(IX.12.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete a következők szerint módosul: 

 

 Intézményi térítési 

díj 

(nyersanyagnorma) 

Személyi 

fizetendő 

térítési díj 

Elszámolás 

összege 

nyersanyag+rezsi 
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napi összege 

(Ft/fő+ÁFA) 

napi összege 

(Ft/fő+ÁFA) 

Ft/fő+ÁFA 

Óvoda 

tízórai: 

ebéd: 

uzsonna: 

tízórai+ebéd+uzsonna(összesen): 

 

62 

294 

62 

418 

 

 

 

 

418 

 

 

 

 

710,60 

Általános iskola 

tízórai: 

ebéd: 

uzsonna: 

tízórai+ebéd+uzsonna (összesen) 

 

 

81 

328 

81 

490 

 

 

 

328 

 

490 

 

 

 557,60 

 

833 

Gimnázium menza 

ebéd: 

 

326/340 

 

326/340 

 

554,20/578 

Bölcsőde 401 401 865,80 

Szociális étkezők ebédje 620 620 1054 

 

2.§. 

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell 

alkalmazni. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

 

3/2014./II.27./számú RENDELETET 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

16/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

3.4 napirend: …/2014./…/ rendelet-tervezet a Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Bukodi Károly polgármester: Kiegészíteni nem kívánja az Aljegyző úr, az Ügyrendi 

Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Hozzászólásokat vár. 

 

Dönti Károly képviselő: Tisztában van vele, hogy törvényváltozás miatt történik a 

módosítás, de véleménye szerint sérti a népfelség elvét, ezért nem szavazza azt meg.  

 

Bukodi Károly polgármester:  Kéri, hogy szavazzanak a következő rendelet elfogadására: 

Ócsa Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 
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Hatályát veszti az Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 46. §-a. 

 

2. § 

Hatályát veszti az R. 47. § (2) bekezdése. 

 

3. § 

Az R. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A helyi népszavazás kitűzésére és lebonyolítására a népszavazás kezdeményezéséről, az 

európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 

CCXXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.” 

 

4. § 

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 2 nem szavazattal megalkotta a 

 

4/2014./II.27./számú RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

3.5 napirend: Alsópakony vízellátásának biztosítására a HERMES Ingatlanbefektetési 

Alappal kötött szerződés módosítása 

 

Bukodi Károly polgármester: Alsópakony régi részének vízellátását évek óta Hermes-sel 

kötött szerződéssel biztosítják. Ennek idei évre történő meghosszabbításáról van szó. 

Szavazást kér a következő határozatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert a Hermes Ingatlanbefektetési Alap és Ócsa Város 

Önkormányzata között kötendő ivóvíz-szolgáltató berendezések használatára vonatkozó 

megállapodás 4. számú módosításának aláírására a régi Alsópakonyi településrész ivóvíz 

ellátásának biztosítása céljából.  

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

26/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Hermes 

Ingatlanbefektetési Alap és Ócsa Város Önkormányzata között kötendő ivóvíz-szolgáltató 

berendezések használatára vonatkozó megállapodás 4. számú módosításának aláírására a régi 

Alsópakonyi településrész ivóvíz ellátásának biztosítása céljából.  

 

Határidő: azonnal és folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

 

3.6 napirend: Ócsa-Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeletet ellátó Nagykadácsi Kft. 
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díj megállapítási kérelme 

 

Bukodi Károly polgármester: Alsónémedi Polgármesterével tárgyalt a mai napon, aki 

tájékoztatta, hogy a tegnapi napon tartott testületi ülésükön 1,7 %-os emelést fogadtak el.  

 

Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és azt infláció KSH által kiadott 

1,7 %-os mértékű emelését javasolják elfogadni.  

 

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

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Ócsa-Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás és a Nagykadácsi Kft. 

között – a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására – szerződés díjának 

módosítását 1,7 %-os mértékben fogadja el.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban körülírt díj változásával kapcsolatos 

szerződés-módosítás aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

27/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Ócsa-Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás és a Nagykadácsi Kft. 

között – a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására – szerződés díjának 

módosítását 1,7 %-os mértékben fogadja el.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban körülírt díj változásával kapcsolatos 

szerződés-módosítás aláírására. 

 

Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal 

Felelős: 1.) --   2.)  polgármester 

 

 

3.7 napirend: 2014-2016. évi Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia 

beszerzésére 

 

Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy lejárt az előző szerződés, ezért szükséges újat 

kötni. Az előző ülés napirendjei közül levették a Gazdasági Bizottsági ülésen felmerült 

kérdések megválaszolásáig. Erre sor került a bizottsági ülésen és egyhangú szavazattal a 

bizottság már támogatja a szerződés megújítását.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Érti, hogy a gáz így olcsóbb lesz, de nem látott számításokat. 

Szeretné a mérleget ismerni, mennyit spóroltak. 

 

Bukodi Károly polgármester: Az elmúlt két évben négy millió forintot spóroltak az 

együttműködéssel.  Több kérdése nem érkezett, ezért szavazást kér a következő határozati 

javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) részt kíván venni a Sourcing Hungary Kft. bonyolításában földgáz energia beszerzése 

tárgyú közbeszerzési eljárásban a 2014. július 1-től 2016. október 1-ig tartó 

szerződéses időszakra Ócsa Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában.  
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2.) megbízza a polgármestert a közbeszerzéshez kapcsolódó földgáz energia 

közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó szerződés, szindikátusi szerződés és a 

csatlakozási nyilatkozatot aláírásával.  

3.) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert ezt 

követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

28/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) részt kíván venni a Sourcing Hungary Kft. bonyolításában földgáz energia 

beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban a 2014. július 1-től 2016. október 1-ig 

tartó szerződéses időszakra Ócsa Város Önkormányzata és intézményei 

vonatkozásában.  

2.) megbízza a polgármestert a közbeszerzéshez kapcsolódó földgáz energia 

közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó szerződés, szindikátusi szerződés és 

a csatlakozási nyilatkozatot aláírásával.  

3.) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is. 

 

Határidő: 1.) azonnal   2.)-3.)  azonnal és folyamatos  

Felelős:  1.) --  2.)-3.) polgármester 

 

 

3.8 napirend: Egyes településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódó 

közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztásáról 

 

Bukodi Károly polgármester: Nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni. Gazdasági 

Bizottság véleményét kéri ismertetni. 

 

Kardos Zoltán képviselő: A Bizottság tárgyalta és a legolcsóbb ajánlatot adó KÁR-

MENTOR Bt. ajánlatát javasolja elfogadásra.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával megbízott mérnöki iroda 

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításával KÁR-MENTOR Bt-t 

(5000 Szolnok, Arany J.u.20.)  bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

29/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával megbízott mérnöki 

iroda kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításával KÁR-

MENTOR Bt-t (5000 Szolnok, Arany J.u.20.)  bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

3.9 napirend: Döntés ÁROP-3.A.2-2013-2013-0042 kódszámú „Szervezetfejlesztés Ócsa 

Város Önkormányzat működésének optimalizálására” pályázatának megvalósítására 

irányuló szervezetfejlesztési tevékenységek ellátására érkezett pályázatokról 

 

Bukodi Károly polgármester: A Bíráló Bizottsági ülés után, tegnapi napon tudták kiküldeni 

az anyagot.  A pályázatot elnyerték és arról kell dönteni, hogy melyik céggel kívánják 

megvalósítani. A beadott ajánlatokból egy érvényes volt és szavazást kér a Bíráló Bizottsági 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a részére ÁROP-3.A.2-2013-2013-0042  kódszámú „Szervezetfejlesztés Ócsa Város 

Önkormányzat működésének optimalizálására” pályázatának megvalósítására irányuló 

szervezetfejlesztési tevékenységek ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 

megállapítja 

1. A GlobalHR Partner Kft. (1149 Budapest, Egressy út 94/A.) 2014. február 12-én beadott 

ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés d)  pontja alapján  é r v é n y t e l e n n e k  nyilvánítja.  

A Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja az alábbiakat tartalmazza: érvénytelen az ajánlat, ha az 

ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek. 

2. Ócsa Város Önkormányzata részére az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0042  kódszámú 

„Szervezetfejlesztés Ócsa Város Önkormányzat működésének optimalizálására” 

pályázatának megvalósítására irányuló szervezetfejlesztési tevékenységek ellátása tárgyú 

közbeszerzési eljárás nyertesének – mint legalacsonyabb összegű  ajánlatot tevőt – az 

alábbi ajánlattevőt hirdeti ki: 

Nyertes ajánlattevő: 

Ajánlattevő neve: PPT Tanácsadó Kft. 

Székhely: 1052 Budapest, Fehérhajó u. 8-10. 

Levelezési cím: 1052 Budapest, Fehérhajó u. 8-10. 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 14.640.000.-Ft 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a nyertes 

ajánlattevő PPT Tanácsadó Kft.-vel.  

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 2 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

30/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a részére ÁROP-3.A.2-2013-2013-0042  

kódszámú „Szervezetfejlesztés Ócsa Város Önkormányzat működésének optimalizálására” 

pályázatának megvalósítására irányuló szervezetfejlesztési tevékenységek ellátása tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményeként megállapítja 

1. A GlobalHR Partner Kft. (1149 Budapest, Egressy út 94/A.) 2014. február 12-én beadott 

ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés d)  pontja alapján  é r v é n y t e l e n n e k  nyilvánítja.  

A Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja az alábbiakat tartalmazza: érvénytelen az ajánlat, ha az 

ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek. 

2. Ócsa Város Önkormányzata részére az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0042  kódszámú 

„Szervezetfejlesztés Ócsa Város Önkormányzat működésének optimalizálására” 
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pályázatának megvalósítására irányuló szervezetfejlesztési tevékenységek ellátása tárgyú 

közbeszerzési eljárás nyertesének – mint legalacsonyabb összegű  ajánlatot tevőt – az 

alábbi ajánlattevőt hirdeti ki: 

Nyertes ajánlattevő: 

Ajánlattevő neve: PPT Tanácsadó Kft. 

Székhely: 1052 Budapest, Fehérhajó u. 8-10. 

Levelezési cím: 1052 Budapest, Fehérhajó u. 8-10. 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 14.640.000.-Ft 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a nyertes 

ajánlattevő PPT Tanácsadó Kft.-vel.  

Határidő:  A szerződéskötés tervezett időpontja: 2014. március 10-én  

Felelős:  Bukodi Károly polgármester 

 

 

3.10 napirend: Döntés az Ócsa Falu Tamás Könyvtár tűzvédelmi ellenőrzése kapcsán 

végzendő villanyszerelési munkákra érkezett árajánlatokról 

 

Bukodi Károly polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 

 

Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a legalacsonyabb 

ajánlatot tevő Farkas György ajánlatát. 

 

Bukodi Károly polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a következő határozati javaslat 

elfogadásáról: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos  

1.) a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzési jegyzőkönyvében foglalt 

hiányosságok megszüntetése céljából Farkas György villanyszerelő (2364 Ócsa, 

Halászy K.u. 32.) árajánlatát fogadja el. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására, melyben a fizetési 

feltételeket oly módon kell rögzíteni, hogy az az önkormányzat likvid helyzetét ne 

veszélyeztesse. A forrásoldal az önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosított. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

31/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos  

1.) a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzési jegyzőkönyvében foglalt 

hiányosságok megszüntetése céljából Farkas György villanyszerelő (2364 Ócsa, 

Halászy K. u. 32.) árajánlatát fogadja el. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására, melyben a 

fizetési feltételeket oly módon kell rögzíteni, hogy az az önkormányzat likvid 

helyzetét ne veszélyeztesse. A forrásoldal az önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében biztosított. 

 

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

Felelős: 1.) – 2.)-3.) polgármester 
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3.11 napirend: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének felhatalmazása 

az iskola konyhájára történő sütő vásárlással kapcsolatos szállítási keretszerződés 

megkötésére 

dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető: Modernizálniuk kellene a konyhákat. Erre tett egy 

cég egy ajánlatot, kifizeti az általuk vásárolt sütő 2,6 mFt értékben, ha a keretszerződés 

aláírásával vállalják, hogy négy éven keresztül évi 8,5 mFt értékben alapanyagokat 

rendelnének a cégtől. Spórolni tudnának az olajjal, a sütési idővel és megfelelnének az egyre 

komolyabb egészséges táplálkozási előírásoknak is. Felhatalmazást kér a szerződés aláírására.  

 

Kardos Zoltán képviselő: Megkérdezi, hogy ez a cég jelenleg is beszállít? 

 

dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető: Igen, eddig is szállított és tudják teljesíteni az előírt 

összegű megrendelést. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 100 %-os 

tulajdonosa felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét dr.Buzáné Icsó Zsuzsannát 

1.) a Hügli Food Kft-vel (1138 Budapest, Váci út 152-156.) a Halászy Károly Általános 

Iskola konyhájára beszerzendő sütő vásárlásának forrásoldalát biztosító szállítási 

keretszerződés aláírására.  

2.) az 1.) pontban foglalt szerződés megkötésével keletkező forrásoldal mértékéig történő 

megfelelő konyhai eszköz megvásárlására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

32/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft. 100 %-os tulajdonosa felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét dr.Buzáné Icsó Zsuzsannát 

1.) a Hügli Food Kft-vel (1138 Budapest, Váci út 152-156.) a Halászy Károly 

Általános Iskola konyhájára beszerzendő sütő vásárlásának forrásoldalát biztosító 

szállítási keretszerződés aláírására.  

2.) az 1.) pontban foglalt szerződés megkötésével keletkező forrásoldal mértékéig 

történő megfelelő konyhai eszköz megvásárlására. 

 

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

Felelős: 1.)-2.) dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 

 

 

3.12a napirend: Ócsa Város közműveit üzemeltető DPMV ZRT. működésével 

kapcsolatos döntések: 

a./ Nemzeti Vízi-közmű  Nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése 

 

Bukodi Károly polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 

 

Dönti Károly képviselő: Az előterjesztéssel egyetért. Elmondja, hogy lakosságot a víz-

közműre történő szerződés-módosítással keresik meg.  A kérdések között szerepel, hogy hány 

csap van a lakásban. Semmi köze ehhez a szolgáltatónak a név-változás kapcsán. Tiltakozik 

ez ellen. 



15 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete, mint A vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

tv-ben meghatározott ellátásért felelős: 

1.)  felkéri a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató ZRT. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.) 

szolgáltatót, hogy az adatszolgáltatást nevében is teljesítse. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az adatszolgáltatásról szóló megállapodás aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

33/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint A vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. tv-ben meghatározott ellátásért felelős: 

1.)  felkéri a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató ZRT. (2360 Gyál, Kőrösi út 

190.) szolgáltatót, hogy az adatszolgáltatást nevében is teljesítse. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az adatszolgáltatásról szóló megállapodás 

aláírására. 

 

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

Felelős: 1.) --   2.) polgármester 

 

 

3.12b napirend 

b./ Az ócsai vízbázis védőidom-védőterület kijelölési vizsgálati dokumentációjához 

 

Bukodi Károly polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Nem érti, hogy miért kell Ócsának fizetni. Azért adták át, hogy 

ne kelljen.  

 

Bukodi Károly polgármester: Üzemeltetésre lett átadva. Szavazást kér a következő 

határozati javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ócsai vízi-

közművek tulajdonosa a Dél-Pest Megyei Vízi-közmű Szolgáltató Zrt-vel, mint üzemeltetővel 

kötött üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint a 2013. évi bérleti díj fizetéséhez 

kapcsolódóan – figyelemmel a KTVF 34017-1/2013. számú határozatban foglalt 

kötelezettségre, az ócsai védőidom-védőterület kijelölési vizsgálati dokumentációja kapcsán 

keletkezett költségekre, azok teljes összegéig – kompenzációval kíván élni és a kompenzációt 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

34/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ócsai vízi-közművek tulajdonosa a 

Dél-Pest Megyei Vízi-közmű Szolgáltató Zrt-vel, mint üzemeltetővel kötött üzemeltetési 

szerződésben foglaltak szerint a 2013. évi bérleti díj fizetéséhez kapcsolódóan – figyelemmel 

a KTVF 34017-1/2013. számú határozatban foglalt kötelezettségre, az ócsai védőidom-
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védőterület kijelölési vizsgálati dokumentációja kapcsán keletkezett költségekre, azok teljes 

összegéig – kompenzációval kíván élni és a kompenzációt jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: -- 

 

 

3.13 napirend: Elvi döntés Palugyai Istvánné és Jurancsik János ingatlan adásvételi 

ajánlatára 

 

Bukodi Károly polgármester:  Véleménye szerint nincs szükségük az ingatlanra.  

 

Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és nem javasolja a megvásárlást. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete  

nem kíván élni a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Földhivatala   

1.) nyilvántartásában Ócsa, 3192. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Ócsa, Őrház u. 4. 

szám alatti ingatlan tulajdonjogának adás-vételi útján történő megszerzésének 

lehetőségével.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a hozott döntésről az ingatlan tulajdonosait értesítse. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

35/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

nem kíván élni a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Földhivatala   

1.) nyilvántartásában Ócsa, 3192. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Ócsa, Őrház u. 4. 

szám alatti ingatlan tulajdonjogának adás-vételi útján történő megszerzésének 

lehetőségével.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a hozott döntésről az ingatlan tulajdonosait értesítse. 

 

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

Felelős: 1.) --  2.)  polgármester 

 

 

3.14 napirend: 2134/4 hrsz-ú közforgalom számára megnyitott magántulajdonú út (TESCO 

mellett) tulajdonjogának átvétele 

 

Bukodi Károly polgármester: Kiegészíteni valója nincs. 

 

Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) elfogadja a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Földhivatala nyilvántartásában 

2134/4 hrsz-ú ingatlan, kivett, közút forgalom elől el nem zárt magánút, 

tulajdonosának a Thermo-Trend Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
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(2364 Ócsa, Falu T.u.16.) felajánlását és az ingatlant, közfeladat ellátása céljából, 

térítésmentesen tulajdonába veszi. 

2.) Az 1.) pontban körülírt ingatlan tulajdonba vételére közérdekből, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§. (1) bek. 2. pontjában, 

valamint A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben foglalt rendelkezésekre 

– különös tekintettel a 33.§. (1) bek. bb./ pontra – kerül sor.  

3.) Az 1.) pontban foglalt tulajdonjog változás földhivatali bejegyzéséhez szükséges 

valamennyi adminisztratív teendő és az azokhoz kapcsolódó költségek a felek közös 

megállapodása alapján a tulajdonba adót terhelik. 

4.) Felhatalmazza a Polgármestert, az ezen határozatban foglalt döntés végrehajtásához 

szükséges adminisztratív teendők végrehajtására, nyilatkozatok, szerződések aláírása. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

36/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) elfogadja a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Földhivatala 

nyilvántartásában 2134/4 hrsz-ú ingatlan, kivett, közút forgalom elől el nem zárt 

magánút, tulajdonosának a Thermo-Trend Team Építőipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (2364 Ócsa, Falu T.u.16.) felajánlását és az ingatlant, közfeladat 

ellátása céljából, térítésmentesen tulajdonába veszi. 

2.) Az 1.) pontban körülírt ingatlan tulajdonba vételére közérdekből, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§. (1) bek. 2. 

pontjában, valamint A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben foglalt 

rendelkezésekre – különös tekintettel a 33.§. (1) bek. bb./ pontra – kerül sor.  

3.) Az 1.) pontban foglalt tulajdonjog változás földhivatali bejegyzéséhez szükséges 

valamennyi adminisztratív teendő és az azokhoz kapcsolódó költségek a felek 

közös megállapodása alapján a tulajdonba adót terhelik. 

4.) Felhatalmazza a Polgármestert, az ezen határozatban foglalt döntés 

végrehajtásához szükséges adminisztratív teendők végrehajtására, nyilatkozatok, 

szerződések aláírása. 

Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal 3.)-4.)  azonnal és folyamatos 

Felelős: 1.) -2.) – 3.) tulajdonba adó 4.) polgármester 

 

 

3.15 napirend: KLIK Halászy Károly Általános Iskola alapfeladat változási kérelme 

 

Bukodi Károly polgármester: Nincs kiegészítése. 

 

Bukodi Jánosné képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és javasolja 

elfogadásra.  

 

1.) Bukodi Károly polgármester:  Kéri, hogy szavazzanak a következő határozati 

javaslatra: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83.§. (4) bek. h./ 

pontjában megfogalmazott véleményalkotási lehetőségével élve, támogatja a Halászy 

Károly Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítását. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntésről a KLIK Gyáli 

Tankerületének Igazgatóját tájékoztassa. 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

37/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83.§. (4) bek. h./ pontjában 

megfogalmazott véleményalkotási lehetőségével élve, támogatja a Halászy Károly 

Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítását. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntésről a KLIK Gyáli 

Tankerületének Igazgatóját tájékoztassa. 

 

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

Felelős: 1.) --   2.) polgármester 

 

 

3.16 napirend: Támogatás az Ócsai Református Templom Alapítvány részére a 

műemléktemplom dísz kivilágítási költségeihez 

 

Bukodi Károly polgármester: Két árajánlatot kért a végleges megoldásra. Egyik az Elműtől 

és egy másik cégtől. Felmérték a cégek és a következő testületi ülésre már be tudja hozni. 

Addig ezt a tavalyi évre vonatkozó kérés támogatását kéri. 

 

Dönti Károly képviselő:  Mivel a végleges megoldás már alakulóban van, utolsó alkalommal 

most támogatja. 

 

Bukodi Károly polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete  

1.) a 2014. évi költségvetésben tervezett és jóváhagyott céljelleggel nyújtott támogatási keret 

terhére támogatási szerződés megkötése és utólagos, tételes elszámolás mellett 331.878,-

Ft-al támogatja az Ócsai Református Műemlék Templom dísz- és kültéri biztonsági 

kivilágítását a 2013. június 1-étől – 2014. január 31-ig  fennálló mérőállások alapján. 

2.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, a támogatási összeg 

kifizetésére akkor kerülhet sor, ha az alapítvány a 2013. évben támogatási szerződéssel 

kapott pénzügyi eszközökkel teljes körűen elszámol. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

38/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete  

1.) a 2014. évi költségvetésben tervezett és jóváhagyott céljelleggel nyújtott támogatási keret 

terhére támogatási szerződés megkötése és utólagos, tételes elszámolás mellett 331.878,-

Ft-al támogatja az Ócsai Református Műemlék Templom dísz- és kültéri biztonsági 

kivilágítását a 2013. június 1-étől – 2014. január 31-ig  fennálló mérőállások alapján. 

2.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, a támogatási összeg 

kifizetésére akkor kerülhet sor, ha az alapítvány a 2013. évben támogatási szerződéssel 

kapott pénzügyi eszközökkel teljes körűen elszámol. 

 

Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal és folyamatos  
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Felelős:    1.) --   2.) Bukodi Károly polgármester 

 

 

3.17 napirend: Döntés a KKETTKK-CP-02 (I. világháborús emlékművek) pályázaton 

való részvételről, önerő biztosításáról 

 

Bukodi Károly polgármester: A Hősök terén található emlékmű felújítására lehet pályázni 

vissza nem térítendő támogatásra. Öt millió forint az elnyerhető összeg, ezért 10 %-os önerőt 

javasol a határozatban. A szobor renoválási és a körülötte lévő terület terveinek elkészülte 

után ismét bekerül az anyag a Képviselő-testület elé.  

 

Dönti Károly képviselő: Úgy gondolja, hogy ezeket pályáztatni fogják. 

 

Bukodi Károly polgármester: Igen. A pályázatban lehetőségként szerepel az emlékmű 

felújítása, megtisztítása, emléktábla elhelyezése és a környezet kialakítása.  

 

Bukodi Jánosné képviselő: Nem tárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, de 

biztosan támogatták volna. Az ÓKN keretében már beszéltek róla, hogy a Hősök napján 

május utolsó vasárnapján az I. Világháborús emlékműnél megemlékezést tartanak, I. 

világháború 100. éves évfordulója is van.  

 

Bukodi Károly polgármester: Kéri szavazzanak a határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) részt kíván venni a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány által KKETTKK-CP-02 számú pályázaton az Ócsa, Hősök terén 

található I. világháborús emlékmű felújítása céljából, 

2.) Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett felújítási keret terhére 

500.000,- Ft önrészt biztosít a pályázaton történő részvételhez, 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a pályázaton történő részvételhez szükséges 

adminisztratív teendők, nyilatkozatok megtételére. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

39/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) részt kíván venni a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány által KKETTKK-CP-02 számú pályázaton az Ócsa, Hősök terén 

található I. világháborús emlékmű felújítása céljából, 

2.) Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett felújítási keret terhére 

500.000,- Ft önrészt biztosít a pályázaton történő részvételhez, 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a pályázaton történő részvételhez szükséges 

adminisztratív teendők, nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 1.)-2.) azonnal  3.) azonnal és folyamatos 

Felelős: 1.)-2.) --   3.) polgármester 

 

 

3.18 napirend: Az „Európai a polgárokért program – Testvérvárosi találkozók” című 

pályázaton való részvételről 
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Bukodi Károly polgármester: A pályázatnak két beadási határideje van. Az egyik március, a 

másik szeptember 1.  Ez utóbbi időpontban javasolja beadni. Előkészítik addig és a következő 

Képviselő-testület megvalósítja.  

 

Dönti Károly képviselő: Örömmel üdvözli a pályázatot. Megkérdezi, hogy a Dalgety Bay-al 

kapcsolatban van-e fejlemény, esetleg oda is szükséges-e bármilyen nyilatkozat, hogy 

hasonlóképpen alakuljon, mint Palásttal.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szerződéstől függetlenül annyi történt, hogy tavaly a 

nemzetközi képzőművészeti táborban két skót hölgy részt vett.  Mai napig is kapcsolatban 

állnak, készek arra, hogy egy találkozón papírra vetik testvérvárosi kapcsolatukat. 

 

Dönti Károly képviselő: Megkérdezi, hogy milyen összeg pályázható? A gyerekcsere 

lehetőségre kiváncsi. 

 

1.) Bukodi Károly polgármester: Fejkvóta van, min. 20 főt országonként meghívni. 

Véleménye szerint hasonló, mint 2007-ben. Valamennyi önrészt mellé kell tenni.  

Szavazást kér a következő határozati javaslatra: részt kíván venni a „Európai a 

polgárokért program – Testvérvárosi találkozók” pályázaton oly módon, hogy a 

pályázat legkésőbb 2014. szeptember 1-én kerüljön beadásra és sikeres pályázat esetén 

a program 2015-ben valósulna meg. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat beadásával egyidejűleg tájékoztassa a 

Képviselőtestületet a tervezett elképzelésekről. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

40/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) részt kíván venni a „Európai a polgárokért program – Testvérvárosi találkozók” 

pályázaton oly módon, hogy a pályázat legkésőbb 2014. szeptember 1-én kerüljön 

beadásra és sikeres pályázat esetén a program 2015-ben valósulna meg. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat beadásával egyidejűleg tájékoztassa a 

Képviselőtestületet a tervezett elképzelésekről. 

  

Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal – 2014. szeptember 1. 

Felelős: 1.) --  2.) polgármester 

 

 

3.19 napirend: Támogatás kérése a XVI. Regionális Parasportnap megrendezéséhez 

 

Bukodi Károly polgármester: Tavalyi évben is szükség volt egy nyilatkozatra, ahhoz hogy 

pályázhassanak, mivel a pálya önkormányzati tulajdonban van. Ebből a pályázatból 3 mFt 

nyerhető el, mellyel befejezhetnék az elmúlt években megkezdett munkákat. Ez a Képviselő-

testület részéről anyagi hozzájárulással nem jár.  A pályázati összeg 70 %-át az MLSZ adja, 

30 % önrész az SE. részéről. Mivel kérdés nem érkezett, elfogadást kér a következő határozati 

javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

határozathoz mellékelt tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
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(nem természetes személy tulajdonos, 

5 milliót el nem érő beruházás) 

Alulírott Bukodi Károly kijelentem, hogy a Dabasi Körzeti Földhivatalnál 1899/7 helyrajzi 

számon nyilvántartott, természetben 2364 Ócsa, Szabadság tér címen található ingatlan az 

általam képviselt 1/1 arányú tulajdonát képezi. 

Az általam képviselt Ócsa Város Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az 

Ócsa SE a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási 

program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett 

ingatlanon sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson. 

Ócsa Város Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az Ócsa SE a 

megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség (a 

továbbiakba: MLSZ) által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport 

támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és 

hasznosítsa.  

Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, 

amely akadályozná Ócsa SE-t abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást 

megvalósítsa. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a 

felújítás megvalósítását követő 5 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít.  

A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt Ócsa 

Város Önkormányzatra, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó jogszabályok 

rendelkezéseinek. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján 

jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez 

szükséges felhatalmazással.  

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 2 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

41/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a határozathoz 

mellékelt tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

(nem természetes személy tulajdonos, 

5 milliót el nem érő beruházás) 

Alulírott Bukodi Károly kijelentem, hogy a Dabasi Körzeti Földhivatalnál 1899/7 helyrajzi 

számon nyilvántartott, természetben 2364 Ócsa, Szabadság tér címen található ingatlan az 

általam képviselt 1/1 arányú tulajdonát képezi. 

Az általam képviselt Ócsa Város Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az 

Ócsa SE a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási 

program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett 

ingatlanon sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson. 

Ócsa Város Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az Ócsa SE a 

megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség (a 

továbbiakba: MLSZ) által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport 

támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és 

hasznosítsa.  

Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, 

amely akadályozná Ócsa SE-t abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást 

megvalósítsa. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a 

felújítás megvalósítását követő 5 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít.  
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A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képv iselt Ócsa 

Város Önkormányzatra, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó jogszabályok 

rendelkezéseinek. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján 

jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez 

szükséges felhatalmazással.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

3.20 napirend:  A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása 

 

Bukodi Károly polgármester: Nincs az anyaghoz kiegészítés. Mivel a teremben jelenlévő 

szólásra jelentkezik, szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselőtestülete a jelenlévők részére a tárgyalt napirendhez a hozzászólás 

lehetőségét megadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

42/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a jelenlévők részére a tárgyalt napirendhez a 

hozzászólás lehetőségét megadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Polgármester 

 

Bai Éva választópolgár: Megkérdezi, hogy miért nem szerepel a szavazatszámláló bizottsági 

tagok között, mivel jelentkezett. 

 

dr.Szabó György jegyző: Elmondja, hogy a jegyzői beterjesztésen a Képviselőtestületnek 

nincs módja változtatni, elfogadja, vagy nem. A Hölgynek már egyszer elmondta, mikor 

személyesen bejött, hogy ugyanazon személyek kerültek felkérésre, akik 1990. óta dolgoznak. 

Mindenki elvállalta. Mosta Nemzeti Választási Iroda előírása szerint csak három fő 

alkalmazására van lehetőség, nem öt főre. A többi tag delegált lesz a pártok részéről. 

Ugyanazon emberekkel dolgoznak, akikkel eddig is együtt dolgoztak a választásokon. 

 

Dönti Károly képviselő: Egyetért a Jegyző úrral. Megkérdezi, hogy lehetőség van-e 

tartalékként felvenni? 

 

dr.Szabó György jegyző: Az előterjesztésben három tag és három póttag is szerepel minden 

szavazókörnél.  Nem fog minden póttag alkalmazására sor kerülni.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi ócsai személyeket a szavazatszámláló 

bizottságokba megválasztotta. 

1. szavazókör:  I. Dózsa telepi Óvoda   Dózsa György tér 1. 

tag: Gubuznai Lászlóné  Dózsa György tér 1. 

tag: Nagy Zsuzsanna   Vágóhíd u.9.  
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tag: Kerékgyártó Mária   Epreskert u. 12. 

póttag: Szabó Zsuzsanna  Martinovics u.6. 

póttag: Bóka Jánosné   Diófa u. 9. 

póttag: Panyik Gabriella  Liszt F.u.5. 

 

2. szavazókör: Gimnázium Menza    Damjanich u. 35.        

tag: Bán Károly Sándorné  Halászi K.u. 5.       

tag: Esztári Vilmosné  Halászi K.u. 116.  

tag: Takács Istvánné   Falu T.u. 10. 

póttag: Nagy Margit                          Üllői u. 5.   

póttag: Puskás Ilona   Epreskert u. 54.  

póttag: Varga Katalin   Vadvirág u.4.  

 

3. szavazókör: Falu Tamás Könyvtár 2364 Ócsa, Falu T.u.44.          

tag: Szabó Pál   Falu T.u.40.    

tag: Brassai Julianna  Gábor Á.u.7.   

tag: Szabóné Ádámcsik Tünde Damjanich u.49.  

póttag: Bollókné Kiss Margit  Akácos u. 40.   

póttag: Varga Lajosné     Nefelejcs u.13.  

póttag: Ulicskáné Turi Judit  Árvácska u.19.  

 

4. szavazókör: Baross u. Óvoda  Baross u. 14.  

tag: Szöllösiné Panyik Ida  Kossuth L.u. 11/a.  

tag: Murinainé Murár Emilia     Köztársaság tér 1/d.  

tag: Lugosi Jánosné  Rákóczi u. 7/a   

póttag: Gyarmati Tiborné  Arany J. u. 27.  

póttag: Kronovics  Mária  Halászy K.u.70.  

póttag: Fazakas Júlia   Rákóczi u. 47/a.  

 

5. szavazókör: Uj iskola  Bajcsy-Zs. u. 52.    378-023 

tag: Bíróné Marosi Éva  Petőfi u. 37.   

tag: Bató Károlyné   Viola u. 7.   

tag: Assenbrenner Istvánné Liszt F.u.10.   

póttag: Orgovánné Gyulai Ildikó Damjanich u. 43.   

póttag: Jankovics Ágnes  dr.Békési P.A.u. 30.  

póttag: Borsos Gyuláné  Bajcsy-Zs. u. 45.  

 

6. szavazókör: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat  Bajcsy Zs. u.  2. 

tag: Szeibert Ágnes  Epreskert u. 15.  

tag: Rupp  József Antalné  Török I. u. 6.   

tag: Gudman Jolán   Szabó D. u.7. 

póttag: Kerekes Nóra   Rózsa u.17.   

póttag: Lovas Bianka   Erdősor u.78.   

póttag: Szöllősi Viktória  Kossuth L.u.11/a  

 

7. szavazókör:   Gimnázium   Falu T.u.35. 

tag: Tóth Károlyné   Damjanich u. 7.  

tag: Farkas Mihályné  Damjanich u. 81/a  

tag: Bódiné Nagy Johanna  Viola u. 9/b.   

póttag: Kanyik Antalné  Jókai u. 34.   
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póttag: Konyicsákné Aszódi Krisztina  Kálvin u.48/a fsz. 1.  

póttag: Rózsa Beáta   Falu T.u. 47.   

 

8. szavazókör     Felsőbabád ÁG.Ebédlő    

tag: Miklós Józsefné  Dózsa Gy u. 16.  

tag: Csengődi Mihályné  Liszt F. u. 4.   

tag: Orgován Lászlóné  Damjanich u.23.  

póttag: Joó Mihályné   Géza F.u.7.   

póttag: Vargáné Kövendi Melinda Vörösmarty u. 43/c.    

póttag: Galambos Lászlóné  Bacsó B. u. 10.  

 

9. szavazókör:     Alsópakony Ebédlő 

tag: Fehérvári János  Felsőkert u. 6.  

tag: Földessy Ferenc   Akácos u. 6.   

tag: Tímár Béla Vilmosné  Üllői köz 2.    

póttag: Kelemen Klára Katalin Kertész u. 10.   

póttag: Szakáts Olga   Berzsenyi u. 7.  

póttag: Beriné Gere Ágnes  Epreskert u.7.  

 

10.szavazókör: II. Dózsa telepi Óvoda Dózsa Gy. tér 1. 

tag: Németh Zsolt   Üllői köz 1.   

tag: Marton László Vincéné Viola u. 9/a.   

tag:      Szűcs Jánosné   Epreskert u. 32.  

póttag: Batuska Enikő   Martinovics u. 6.  

póttag: Szabó  Pálné   Falu. T. u.40.  

póttag: Pappné Frim Ibolya  Rózsa u. 1.  

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

43/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi ócsai személyeket a szavazatszámláló 

bizottságokba megválasztotta. 

1. szavazókör:  I. Dózsa telepi Óvoda   Dózsa György tér 1. 

tag: Gubuznai Lászlóné  Dózsa György tér 1. 

tag: Nagy Zsuzsanna   Vágóhíd u.9.  

tag: Kerékgyártó Mária   Epreskert u. 12. 

póttag: Szabó Zsuzsanna  Martinovics u.6. 

póttag: Bóka Jánosné   Diófa u. 9. 

póttag: Panyik Gabriella  Liszt F.u.5. 

 

2. szavazókör: Gimnázium Menza    Damjanich u. 35.        

tag: Bán Károly Sándorné  Halászi K.u. 5.       

tag: Esztári Vilmosné  Halászi K.u. 116.  

tag: Takács Istvánné   Falu T.u. 10. 

póttag: Nagy Margit                          Üllői u. 5.   

póttag: Puskás Ilona   Epreskert u. 54.  

póttag: Varga Katalin   Vadvirág u.4.  
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3. szavazókör: Falu Tamás Könyvtár 2364 Ócsa, Falu T.u.44.          

tag: Szabó Pál   Falu T.u.40.    

tag: Brassai Julianna  Gábor Á.u.7.   

tag: Szabóné Ádámcsik Tünde Damjanich u.49.  

póttag: Bollókné Kiss Margit  Akácos u. 40.   

póttag: Varga Lajosné     Nefelejcs u.13.  

póttag: Ulicskáné Turi Judit  Árvácska u.19.  

 

4. szavazókör: Baross u. Óvoda  Baross u. 14.  

tag: Szöllösiné Panyik Ida  Kossuth L.u. 11/a.  

tag: Murinainé Murár Emilia     Köztársaság tér 1/d.  

tag: Lugosi Jánosné  Rákóczi u. 7/a   

póttag: Gyarmati Tiborné  Arany J. u. 27.  

póttag: Kronovics  Mária  Halászy K.u.70.  

póttag: Fazakas Júlia   Rákóczi u. 47/a.  

 

5. szavazókör: Uj iskola  Bajcsy-Zs. u. 52.    378-023 

tag: Bíróné Marosi Éva  Petőfi u. 37.   

tag: Bató Károlyné   Viola u. 7.   

tag: Assenbrenner Istvánné Liszt F.u.10.   

póttag: Orgovánné Gyulai Ildikó Damjanich u. 43.   

póttag: Jankovics Ágnes  dr.Békési P.A.u. 30.  

póttag: Borsos Gyuláné  Bajcsy-Zs. u. 45.  

 

6. szavazókör: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat  Bajcsy Zs. u.  2. 

tag: Szeibert Ágnes  Epreskert u. 15.  

tag: Rupp  József Antalné  Török I. u. 6.   

tag: Gudman Jolán   Szabó D. u.7. 

póttag: Kerekes Nóra   Rózsa u.17.   

póttag: Lovas Bianka   Erdősor u.78.   

póttag: Szöllősi Viktória  Kossuth L.u.11/a  

 

7. szavazókör:   Gimnázium   Falu T.u.35. 

tag: Tóth Károlyné   Damjanich u. 7.  

tag: Farkas Mihályné  Damjanich u. 81/a  

tag: Bódiné Nagy Johanna  Viola u. 9/b.   

póttag: Kanyik Antalné  Jókai u. 34.   

póttag: Konyicsákné Aszódi Krisztina  Kálvin u.48/a fsz. 1.  

póttag: Rózsa Beáta   Falu T.u. 47.   

 

8. szavazókör     Felsőbabád ÁG.Ebédlő    

tag: Miklós Józsefné  Dózsa Gy u. 16.  

tag: Csengődi Mihályné  Liszt F. u. 4.   

tag: Orgován Lászlóné  Damjanich u.23.  

póttag: Joó Mihályné   Géza F.u.7.   

póttag: Vargáné Kövendi Melinda Vörösmarty u. 43/c.    

póttag: Galambos Lászlóné  Bacsó B. u. 10.  

 

9. szavazókör:     Alsópakony Ebédlő 

tag: Fehérvári János  Felsőkert u. 6.  
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tag: Földessy Ferenc   Akácos u. 6.   

tag: Tímár Béla Vilmosné  Üllői köz 2.    

póttag: Kelemen Klára Katalin Kertész u. 10.   

póttag: Szakáts Olga   Berzsenyi u. 7.  

póttag: Beriné Gere Ágnes  Epreskert u.7.  

 

10.szavazókör: II. Dózsa telepi Óvoda Dózsa Gy. tér 1. 

tag: Németh Zsolt   Üllői köz 1.   

tag: Marton László Vincéné Viola u. 9/a.   

tag:      Szűcs Jánosné   Epreskert u. 32.  

póttag: Batuska Enikő   Martinovics u. 6.  

póttag: Szabó  Pálné   Falu. T. u.40.  

póttag: Pappné Frim Ibolya  Rózsa u. 1.  

 

Határidő:   azonnal és folyamatos 

Felelős:      Helyi Választási Iroda Vezetője 

 

 

3.21a napirend: Ócsa Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének kérése 

a./ Alsópakonyi településrész kezdeményezése az esélyegyenlőség megteremtése 

érdekében 

 

Bukodi Károly polgármester: Nem jelent meg Sándor István előadóként, akinek kérésére 

napirendre került a két téma. Mindkét beadványán 2013. évi dátum van, de most került 

beadásra. Tájékoztatást ad a levelek kapcsán a következőkről. Sérelmezi Sándor István, hogy 

nincs aszfaltos út a településen, nincs közvilágítás, folyóvíz és csatornahálózat. A lakópark 

kiépítésével a Magyar Állam kivitte a víz- és csatornahálózatot. Jelenleg tanulmányi terv 

készítése van folyamatban, hogy az út másik oldalára hogyan vigyék át a közműveket.  Ha a 

kiviteli tervek is elkészülnek, akkor elérhetők lesznek a hálózatok. Ez a beruházás az 

önkormányzatra több tízmilliós terhet ró. Kiépítés után az ott lakóknak kötelességük lesz 

rákötni. A közvilágítás kiépítésére az árajánlatok a következő ülésre napirendként bekerülnek. 

A tervezés kb. 2-300 eFt, a kivitelezés pedig 3,8 mFt. Ami azt a javaslatot illeti, hogy 

közösségi tér kialakítása, elmondja, hogy az út túloldalán kiépült egy játszótér. Először a már 

felsorolt fontosabb dolgok kivitelezését ütemezik be.  Az általa elmondottakat levélben 

megírja az Elnök úr felé. 

 

Dönti Károly képviselő: Az igények jogosak, de nem biztos, hogy az önkormányzat anyagi 

lehetősége engedi a megvalósítást. Kéri, hogy erről is tájékoztassa az Elnök urat. A 

tanulmánytervek záros határidőn belül elkészülnek. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy a napirend tárgyalásakor 

elhangzottakról levélben tájékoztassa az Ócsa Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

44/2014./II.26./ számú határozat: 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy a napirend 

tárgyalásakor elhangzottakról levélben tájékoztassa az Ócsa Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnökét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Polgármester 

 

 

3.21b napirend: Ócsa Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének kérése 

b./ Média részvétele az önkormányzati üléseken 

 

Bukodi Károly polgármester: Másik kérése – amely szintén tavalyi dátumú - az Elnök 

úrnak, hogy közvetíthető legyen a testületi ülés. Nyíltak az ülések. Több kérdés is felmerül 

ezzel kapcsolatban: ki venné fel, ki közvetítené, mely csatornákon, kinek a költsége lenne. 

Ezeket a felé írt levelében felteszi. Szavazást kér a következő határozatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy a napirend tárgyalásakor 

felmerült kérdésekről, felvetésekről levélben tájékoztassa az Ócsa Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnökét. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

45/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy a napirend 

tárgyalásakor felmerült kérdésekről, felvetésekről levélben tájékoztassa az Ócsa Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Polgármester 

 

 

3.22 napirend: Támogatás kérése Erdei Iskola Program megrendezéséhez 

 

Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi, hogy az illetékes bizottságok tárgyalták-e a 

témát. 

 

Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és javasolja a 200.000,- Ft-os 

támogatást. 

 

Bukodi Jánosné képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a támogatást. 

Örülnek, hogy van olyan pedagógus, aki felvállalja ezt a nagy munkát. A gyerekek mindig 

óriási élménnyel jönnek meg egy ilyen táborból.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) 2014. április 28-tól – május 2-ig Bakonybél településen tartandó erdei iskola 

megtartását az Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvánnyal kötött támogatási 

szerződéssel 200.000,- Ft-al támogatja Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében foglalt képviselőtestületi keret terhére. 
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2.) A megkötendő támogatási szerződésben rögzíteni kell, hogy az összeg kizárólag az 

erdei iskola megtartására használható fel.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

46/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) 2014. április 28-tól – május 2-ig Bakonybél településen tartandó erdei iskola 

megtartását az Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvánnyal kötött támogatási 

szerződéssel 200.000,- Ft-al támogatja Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében foglalt képviselőtestületi keret terhére. 

2.) A megkötendő támogatási szerződésben rögzíteni kell, hogy az összeg kizárólag az 

erdei iskola megtartására használható fel.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  1.) azonnal  2.)- 3.) azonnal és folyamatos  

Felelős:    1.) --  2.) polgármester 3.) polgármester  

 

 

3.23 napirend: Halászy Károly Általános Iskola pedagógusainak kirándulásához 

támogatás kérése 

 

Bukodi Károly polgármester: Nincs kiegészíteni valója. Bizottságok tárgyalták. 

 

Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és 120 eFt-al javasolja a 

támogatást. 

 

Bukodi Jánosné képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a támogatás 

elfogadását.  

 

Dönti Károly képviselő: Javasolja, hogy a kirándulás buszköltségét állják. 120 eFt nem 

biztos, hogy fedezi.  

 

Bukodi Károly polgármester:  Tavalyi évben 100 eFt-al támogatták, most emeltek. A teljes 

költség 6 eFt/fő lenne, ebből 2 eFt-ot jelentene a támogatás és így 4 eFt/fő lenne. 

 

Dönti Károly képviselő: Visszavonja javaslatát, elfogadja.  

 

Bukodi Jánosné képviselő: Javasolja, hogy az önkormányzat másik intézményeit is 

hasonlóképpen támogassa. Nyújtsanak be kérelmet ők is. Ez a Bizottság javaslata. 

 

Szűcs Jánosné óvodavezető: Ők is szeretnék majd később beadni az igényüket. Terveik 

között szerepel, hogy Zilahi magyar nyelvű óvodával testvérkapcsolatot vesznek fel és a 

kirándulást is oda tervezik. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete  
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1.) A Halászy Károly Általános Iskola pedagógusainak 2014. április 16-ra tervezett 

szakmai kirándulását az Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvánnyal kötött 

támogatási szerződéssel 120.000,- Ft-al támogatja Ócsa Város Önkormányzat 2014. 

évi költségvetésében foglalt képviselőtestületi keret terhére. 

2.) A megkötendő támogatási szerződésben rögzíteni kell, hogy az összeg kizárólag a 

tervezett kirándulás dologi költségeinek fedezetére használható fel.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

47/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) A Halászy Károly Általános Iskola pedagógusainak 2014. április 16-ra tervezett 

szakmai kirándulását az Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvánnyal kötött 

támogatási szerződéssel 120.000,- Ft-al támogatja Ócsa Város Önkormányzat 2014. 

évi költségvetésében foglalt képviselőtestületi keret terhére. 

2.) A megkötendő támogatási szerződésben rögzíteni kell, hogy az összeg kizárólag a 

tervezett kirándulás dologi költségeinek fedezetére használható fel.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 1.) azonnal  2.)- 3.) azonnal és folyamatos  

Felelős:    1.) --  2.) polgármester 3.) polgármester  

 

 

3.24 napirend: Támogatás kérése a XVI. Regionális Parasportnap megrendezéséhez 

 

Bukodi Károly polgármester: A XVI. Parasportnap megrendezéséhez kért támogatás a 

következő téma. 

 

Kardos Zoltán képviselő:  Gazdasági Bizottság tárgyalta és a 200 eFt összegű támogatás 

elfogadását javasolja. 

 

Bukodi Károly polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a következő határozati javaslat 

elfogadásáról: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a Halászy Károly Általános Iskola sportcsarnokában 2014. április 12-én tartandó XVI. 

Regionális Parasportnap megrendezéséhez a rendező Mozgáskorlátozottak Ócsai 

Egyesületének 200.000,- Ft támogatást nyújt a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott 

képviselőtestületi keret terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

48/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a Halászy Károly Általános Iskola sportcsarnokában 2014. április 12-én tartandó 

XVI. Regionális Parasportnap megrendezéséhez a rendező Mozgáskorlátozottak 
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Ócsai Egyesületének 200.000,- Ft támogatást nyújt a 2014. évi költségvetésben 

jóváhagyott képviselőtestületi keret terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 1.) azonnal 2.) -- 

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

 

Dönti Károly képviselő távozott az ülésteremből. A Képviselő-testület 7 fővel van jelen. 

 

3.25 napirend: Csatlakozás a Felső-homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez 

 

Bukodi Károly polgármester: Hosszú ideig nem volt lehetősége az agglomerációs 

övezetben lévő településeknek csatlakozni az ilyen egyesületekhez.  Sok pályázati 

lehetőségtől elestek ez miatt. Ha úgy döntenek, hogy csatlakoznak, akkor ezeken a 

pályázatokon részt vehetnek. Az Egyesület vezetője Somogyi Béla Bugyi polgármestere.  Az 

Egyesületnek 43 tagja van. Bugyi és Dabas már az elmúlt időszakban több milliós 

pályázatokat nyert el. Az éves tagdíj 20 eFt.  Újonnan csatlakoznának most Apaj, Alsónémedi 

és Ócsa. Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete  

1.) csatlakozni kíván a Felső-homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt döntés végrehajtásához szükséges 

intézkedések, nyilatkozatok megtételére, szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

49/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) csatlakozni kíván a Felső-homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt döntés végrehajtásához szükséges 

intézkedések, nyilatkozatok megtételére, szerződés aláírására. 

 

Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal folyamatos 

Felelős: 1.) --    2.) polgármester 

 

Dönti Károly képviselő visszatért az ülésterembe. A Képviselő-testület 8 fővel van jelen.  

 

4.1 napirend: Inczeffy Szabolcs képviselő interpellációja út OTP LTP kapcsán 

 

Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi Inczeffy Szabolcs képviselő urat, hogy kívánja-e 

kiegészíteni interpellációját.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő:  Nem kívánja. 

 

Bukodi Károly polgármester: Mint interpellált kiegészíti, semmi nem történt volna meg, 

nem került volna nyolc eljárásra sor, ha a 29/2005. számú rendeletet az akkori Képviselő-

testület végrehajtja. A rendeletben a következők szerepelnek: Az útépítési érdekeltségi 

hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás 

meg nem fizetése esetén a polgármester kezdeményezi az összeg behajtását fizetési 

meghagyás vagy polgári peres eljárás útján. Ezzel egyidejűleg kezdeményezi a kötelezett 
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tulajdonát képező ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzését a megállapodás vagy a kötelező 

határozat alapján.  

Tehát egy máig élő rendelet alapján jár el. Az aszfaltozás 2.183 ingatlant érintett és ebből ma 

8 vált peres üggyé, ez 0,0036 %. Hosszú folyamat része a per, értesítés, felszólítás, fizetési 

meghagyás, közjegyzővel való egyezkedés – ha a közjegyzőnek ellentmondott a lakos, akkor 

peresült. Minden feltett kérdésre adott válaszról külön fog szavazást kérni. Megkérdezi, hogy 

az 1.) kérdésre adott válaszát elfogadja-e Inczeffy Szabolcs képviselő.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Sajnos nincs előtte. 

 

Bukodi Károly polgármester: Felolvassa: 1.Hány olyan  ingatlan van, amely előtt 

megtörtént az aszfaltozás (a legutóbbi, OTP-LTP-s) és a tulajdonos nem fizette ki a teljes 

összeget? 

1.  „Ócsa Város közigazgatási területén 2.183 ingatlant érintett az Önkormányzat által 

történt aszfaltozás, melyből – a 29/2012. (II.29.) számú ÖK. határozat 

meghozatalának időpontjában - 709 ingatlantulajdonos részben, 689 

ingatlantulajdonos egészben nem fizette meg a hozzájárulást.” 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő:  Az 1.) kérdésére adott választ elfogadja. 

 

Bukodi Károly polgármester: Ismerteti a következőt és megkérdezi, hogy elfogadja-e. 

2.Ebből hány olyan tulajdonos van, aki semmit sem fizetett? 

2. „Az 1. pontban foglaltaknak megfelelően 689 ingatlantulajdonos egyáltalán nem tett 

eleget fizetési kötelezettségének.” 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: A 2.) kérdésére adott választ elfogadja. 

 

Bukodi Károly polgármester: Ismerteti a 3. kérdést és választ. Hivatkozik a levelében arra, 

hogy az 1-3. kérdésnél a Jegyző úr által már megadott válaszokat adja Ő is. Megkérdezi, hogy 

elfogadja-e az adott válaszát. 

3.Valamennyi nem fizető, vagy részben fizető tulajdonos (ingatlan) esetében történt, történik 

önkormányzat általi bírósági feljelentés, eljárás, vagy csak egy részüknél? 

3. „A végrehajtás I. üteme keretében valamennyi 20.000 Ft feletti tartozással rendelkező 

nem- vagy csak részben fizető ingatlantulajdonossal szemben –, akik a fizetési 

felszólítás ellenére sem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek – fizetési meghagyásos 

eljárás megindítására került sor.” 

„Tájékoztatom, hogy a végrehajtás I. ütemében azon ingatlantulajdonosokkal 

szemben, akiknek tartozása nem haladta meg a 20.000,- Ft-ot nem indult végrehajtás, 

mivel az eljárási költség (melyet minden egyes ügy tekintetében külön-külön az 

önkormányzatnak kell megelőlegeznie) meghaladta volna a követelés mértékét. E 

kötelezettek tartozásának végrehajtására az I. ütem lezárását követően –, amely 

előreláthatólag 2014.  tavaszára tehető - úgymond a II. ütem keretében kerül majd sor. 

Természetesen az útépítési érdekeltségi hozzájárulás behajtása során ezen 

ingatlantulajdonosok is felszólításra kerültek, akik jelentős része tartozását ennek 

hatására is rendezte.” 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: A 3.) kérdésére adott választ nem fogadja el.  
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Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi a Képviselőtestületet, hogy elfogadják-e a 3.) 

interpellációs kérdésre adott választ a következő határozati javaslat szerint: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete Inczeffy Szabolcs képviselő benyújtott interpellációjának 

3. pontjára adott polgármesteri választ elfogadta. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

50/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Inczeffy Szabolcs képviselő benyújtott 

interpellációjának 3. pontjára adott polgármesteri választ elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  -- 

 

Bukodi Károly polgármester: Ismerteti a 4. kérdésre adott válaszát és megkérdezi, hogy 

elfogadja-e a Képviselő úr. 

4.Ha csak a tulajdonosok egy része ellen indul bírósági eljárás (én így voltam tájékoztatva), 

akkor ők hányan vannak, ki és miszerint választotta ki őket? 

4. Azok a 20.000 Ft feletti tartozással rendelkező ingatlantulajdonosokkal szemben fennálló 

ügyek kerülnek bírósági eljárásra, (12 db) amely esetben az ingatlantulajdonos a 

közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyásra – a rendelkezésre álló 15 napon belül – 

ellentmondással élt. A fenti 12 esetben 4 kötelezett részletfizetést vállalt és teljesített, 8 ügy 

alakult perré.” 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Nem fogadja el a 4. kérdésre adott választ. 

 

Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi a Képviselőtestületet, hogy a 4. pontra adott 

válaszát elfogadja-e a következő határozattal: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Inczeffy Szabolcs képviselő benyújtott interpellációjának 4. pontjára adott polgármesteri 

választ elfogadta. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

következő határozatot hozta: 

51/2014./II.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Inczeffy Szabolcs képviselő benyújtott 

interpellációjának 4. pontjára adott polgármesteri választ elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  -- 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Ismerteti az 5. kérdést és az arra adott választ. Megkérdezi, 

hogy elfogadja-e a Képviselő úr.  

5.Úgy emlékszem (ha rosszul emlékszem, kérem javítson ki!),arról volt szó (döntés), illetve a 

lakosokkal történt megállapodásban is az áll, hogy akik nem fizetnek, vagy csak részben 

teljesítik a rájuk eső összeget, az önkormányzat az ingatlanukra terhelheti, terheli a kérdéses 

összeget. 
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5. Felhívom a figyelmét Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

és a helyi közút építésében érdekeltek együttműködéséről, valamint az útépítési 

érdekeltségi hozzájárulásról szóló 29/2005. (XII.23.) önkormányzati rendeletének (a 

továbbiakban: R.) 6. § (8) bekezdésére, mely szerint „az útépítési hozzájárulás meg 

nem fizetése esetén a Polgármester kezdeményezi az összeg behajtását, fizetési 

meghagyás, vagy polgári peres eljárás útján. Ezzel egyidejűleg intézkedik a kötelezett 

tulajdonát képező érintett ingatlanra a jelzálogjog bejegyzése iránt, a megállapodás 

vagy a kötelező határozat alapján.” 

„Mivel az R. 6. § (4) bekezdése szerint az útépítési érdekeltségi hozzájárulás 

megfizetése alól felmentés nem adható, ezért Ócsa Város Képviselő-testülete a 

29/2012. (II.29.) számú ÖK. határozatában úgy döntött, hogy  

- „a település belterületi útjainak szilárd burkolattal történő ellátása céljából 

végrehajtott beruházáshoz kapcsolódó OTP LTP szerződések – melynek 

kedvezményezettje az önkormányzat – kapcsán elmaradt befizetések”, valamint 

- „a beruházással érintett – OTP LTP szerződést nem kötő - ingatlanok tulajdonosai 

által, a 29/2005. (XII. 23.) ÖK. rendelet alapján teljesítendő befizetések, 

realizálása céljából a szükséges intézkedéseket megteszi.”  

A Képviselő-testület – összhangban a fentiekben hivatkozott R. 6. § (8) bekezdésével - 

ugyanezen határozatában felkérte a polgármestert, hogy „a végrehajtáshoz kapcsolódó 

valamennyi intézkedést tegye meg”. 

A fentiek értelmében a behajtás folyamata a következő:  

- fizetési felszólítások kiküldése,   

- amennyiben adott személy ennek ellenére sem tett eleget a fizetési 

kötelezettségének és 6 havi részletfizetés tárgyában sem kötött megállapodást az 

Önkormányzattal, akkor fizetési meghagyásos eljárás megindításának van helye. 

Ha a fizetési meghagyásos eljárásban az adott személy ellentmondással nem él, 

akkor jogerős és végrehajtható határozat születik. 

- Ha a fizetési meghagyásos eljárásban adott személy ellentmondással él (a 

követelést vitatja), akkor az Önkormányzatnak kereset benyújtására (perindításra) 

van lehetősége, amelynek eredményeképpen a perben jogerős és végrehajtható 

ítélet várható. 

- Jogerős és végrehajtható határozat alapján bírósági végrehajtási eljárásnak van 

helye. 

- A végrehajtási eljárás keretében van lehetősége a bírósági végrehajtónak arra, hogy 

Ócsa Város Önkormányzata javára végrehajtási jogot jegyeztessen be. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Elfogadja a 6. kérdésre adott választ.  

 

Bukodi Károly polgármester: Ismerteti a 6. kérdést és választ, megkérdezi, hogy elfogadja-e 

a Képviselő úr. 

6.Hány ingatlanra terhelte rá eddig az önkormányzat a be nem fizetett összeget? 

6. a) Ócsa Város Önkormányzata az R. 6. § (8) bekezdése alapján közvetlenül egy 

esetben sem intézkedett jelzálogjog bejegyzése iránt a kötelezett tulajdonát képező 

érintett ingatlanára vonatkozóan, hiszen mindez egyrészt a tartozások összegéhez 

mérten aránytalan intézkedés lenne, másrészt ingatlanonként 6.600 Ft igazgatási 

szolgáltatási díj megelőlegezését követelné meg az Önkormányzat részéről. 

 

b) A bírósági végrehajtó Ócsa Város Önkormányzat javára – bírósági végrehajtási 

eljárás keretében - ez idáig két ingatlanra terhelte rá a végrehajtási jogot, amely közül 



34 

 

az egyik időközben már törlésre is került, hiszen a tartozását maradéktalanul 

megfizette. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Elfogadja a 6. kérdésre adott választ.  

 

Bukodi Károly polgármester: Olvassa a 7. kérdést és választ. Megkérdezi, hogy 

elfogadható-e. 7.Miért van szükség bírósági eljárásra? 

7. Amennyiben útépítési érdekeltségi hozzájárulásra kötelezett személy fizetési 

kötelezettségének határidőn belül részben vagy egészben nem tesz eleget, akkor az 5. 

pontban körvonalazott eljárás lefolytatásának van helye. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Elfogadja a 7. kérdésre adott választ. 

 

Bukodi Károly polgármester: Ismerteti a 8. kérdést és választ és megkérdezi, hogy 

elfogadja-e a Képviselő. 

8. Ki és milyen törvényi felhatalmazás szerint döntött a bírósági perek elindításáról? 

 

8. Ócsa Város Képviselő-testülete a 29/2012. (II.29.) számú ÖK. határozatának 3. pontja 

értelmében felkérte a polgármestert, hogy „a végrehajtáshoz kapcsolódó valamennyi 

intézkedést tegye meg figyelemmel a hatályos jogszabályokban és szabályzatokban 

foglalt rendelkezésekre”. 

Mivel a fenti határozattal Ócsa Város Polgármestere felhatalmazást kapott a 

Képviselő-testülettől arra, hogy a meg nem fizetett útépítési érdekeltségi 

hozzájárulások behajtása érdekében valamennyi – jogszabályokban foglalt – eszközt 

igénybe vegye, így külön döntés, és törvényi felhatalmazás nem szükséges polgári 

perek indításához. A képviselő-testület által adott felhatalmazás ugyanis kiterjed 

többek között a fizetési felszólítások küldésére, a fizetési meghagyásos eljárás 

indítására, polgári peres eljárás kezdeményezésére, valamint bírósági végrehajtási 

eljárás kezdeményezésére is.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Elfogadja a 8. kérdésre adott választ. 

 

 

5.napirend: Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok  

 

Nem volt a napirendhez felszólalás. 

 

 

6.napirend: Egyebek  

 

Bukodi Jánosné képviselő: Elmondja, hogy a március 15-i ünnepség 10.00 órakor a 

Szabadság téren kerül megtartásra.  Az ünnepséget követően Halászy Károly sírjánál 

egyénileg lehet koszorút elhelyezni. Nem tudja, hogy az Írószövetséggel közösen kiadott Falu 

Tamás díjra a másik félnek az idén meg van-e a 80 eFt-ja.  Előző évben pénzhiány miatt nem 

került kiadásra. Vállalják-e, hogy saját 80 eFt-jukkal az Írószövetség jelenlétében adják át a 

díjat? Ezeket tájékoztatásul mondja el.  
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Dönti Károly képviselő: Majdnem el tudta fogadni a Polgármester úr interpellációra adott 

válaszait, de a következők miatt nem. Van olyan a gyakorlatban, hogy megvásárolták az 

ingatlant per- és tehermentesen, és nem az.  Nem fizette be az előző tulajdonos az út 

hozzájárulást. Méltánytalan magatartásnak tartja a jóhiszemű vásárlóval szemben az eljárást. 

A többi jó, mindenkinek fizetni kell, nem lehet ez alól kibújni az ingatlan eladásával.  

Tudomása szerint a Falu Tamás díjat az Írószövetség kezdeményezte. Ezzel együtt olyan 

jogosultságokat is szerzett, amivel illik anyagilag is hozzájárulnia a díjhoz. Át kell tárgyalniuk 

ezt. 

 

dr.Gallai Zoltán képviselő: Ha egy Képviselő interpellál, nem érti miért „nincs előtte”. Miért 

kell a Polgármester úrnak, mint egy kisiskolásnak mindent felolvasnia. Ha valaki interpellál, 

akkor felkészül, elolvassa a választ. A válaszban egyértelműen leírásra került, hogy egy 

önkormányzat adott rendelet szerint dolgozik. Azt sem érti, hogy minden válasznál le van írva 

a Jegyző úr már megadott válasza. Miért kellett most interpellációval élni, ha már választ 

kapott rá.  

 

Bukodi Károly polgármester: Arra kéri a Képviselőket, hogyha OTP LTP interpellációval 

kapcsolatosan egymáshoz intézett kérdéseik vannak, tegyék azt ülés utánra. Kéri, hogy 

közérdekű témában szóljanak hozzá.  

 

Dönti Károly képviselő: Amennyiben Inczeffy képviselő jogszerű interpellációt adott be, 

Gallai képviselő úrnak semmi jogcíme arra, hogy azt kritizálja. Nem neki kell, hogy 

megfeleljen, hanem a választóinak. Nem minősítse a másik képviselő munkáját.  

 

Buza Ernő képviselő: Ha ingatlaneladás kapcsán valaki nem tényszerűen, tehermentesen 

adja el az ingatlant, peres úton kell azt rendezni. Nem tartja jogszerűnek az eljárást. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Megkérdezi, hogy Tóth Katalin állományban van-e a 

Polgármesteri Hivatalnál, jogszerűen intézkedik ügyekben, vagy sem. 

 

dr.Szabó György jegyző: Tóth Katalin nincs az önkormányzat állományában, már nem 

köztisztviselő. Öregségi nyugdíjjal elment. Tájékozódott, Tóth Katalin bejött a volt 

munkatársaihoz egy ügyfél hozzáfordult, akivel addig beszélt, amíg nem ért rá az ott dolgozó 

Kolléganő.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: A lakóparkosok panaszkodtak, hogy nincs rendes buszjárat, 

nehéz az ügyintézés, nincs kiépített kerékpárút, nincs internet. Megkérdezi, hogy lesz-e 

előrehaladás? 

 

Bukodi Károly polgármester: Az internet nem az önkormányzat ügye. A kerékpárutat nem 

építette ki az állam. Alsópakonyi településrész már negyven éve ott van, eddig senki nem 

emelte fel a szavát az ott lakókért.  Ez csak a lakópark óta érdekes, és még mindig csak arról a 

részről beszélnek. 2006-2010. között háromszor volt napjában buszjárat. Ma nyolc buszjárat 

van. Ezek a járatok az iskolához és a lakók munkába járásához igazodva járnak. Szerdai 

napon van egy ügyintézői járat.  Szombatonként bevásárlói járat van. Vasárnap is van egy 

járat. Ha a gyermek beteg, az orvos, az ügyelet kimegy. A túloldalon boltot nyitottak, mert 

eddig az sem volt. Tudomása szerint ott már az elektromos órák feltöltésére is lehetőség van.  
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A körülményekhez képest megoldásra kerültek a problémák. Március 5-én a Volánbusz 

képviselői jönnek hozzá, hogy megbeszéljék a járatok megoldását. Év végére mind a 

nyolcvan házban lesz lakó, akkor ismét beszélnek a problémák megoldásáról.  

 

A következő napirend megtárgyalásához a polgármester zárt ülést rendel el. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

      Bukodi Károly          Dr. Szabó György 

       polgármester         jegyző 


