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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26. napján tartott 

üléséről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  

Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő  képviselő 

Dönti Károly   képviselő 

dr.Gallai Zoltán képviselő 

Inczeffy Szabolcs képviselő 

Kardos Zoltán  képviselő 

 

A Képviselő-testület 7 fővel van jelen. Távol maradt Bukodi Jánosné és Török László 

képviselő. 

 

Meghívottak: 

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő 

Pánczél Károly országgyűlési képviselő  

Kocsis István rendőrkapitány 

Rácz Ferenc r. alezredes 

Boros Tibor Polgárőrség elnöke 

Gere Imre tű. alezredes 

Vad Tibor tű. hadnagy  

Dr. Aubermann Zoltán 

Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető 

Szűcs Jánosné  óvodavezető 

Jarábik Klára kulturális igazgató 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 

 

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

16.00 órára munkaterv szerint összehívott képviselőtestületi ülést megnyitja.  Megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van és határozatképes. Az ülésről távolmaradt és ezt 

előzetesen jelezte Bukodi Jánosné és Török László képviselő. Az ülés megtartására Ócsa 

Város Önkormányzat hivatali épületében a tanácsteremben kerül sor. Köszönti az ülésen 

megjelent Pánczél Károly és Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőket.  

 

Pánczél Károly országgyűlési képviselő: 2010-ben amikor a Kormány azzal szembesült, 

hogy nemcsak az állam, hanem az önkormányzatok is eladósodtak. Amikor lehetőség nyílt rá 

a Kormány megkezdte az önkormányzatok konszolidációját.  2012. év végén az összes banki 

hitel átvállalására sor került. 2013. nyarán az 5.000 főnél nagyobb településeknek, így 

Ócsának is 70 %-os adósságának átvállalása megtörtént. Az idén 2014. február 28-tól a 

maradék adósságot is átvállalta az állam. Miniszterelnök úr megbízásából elhozták egy 

bizonyságlevelet erről, melyet felolvas és átad a Polgármester úrnak:  
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„Sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogy felelősséggel tartozunk a hazánkért és benne 

minden egyes településért. Az ország és települései drámai mértékben eladósodtak, a 

szakadék szélére jutottak.  

2010-ben összefogtunk, és két év alatt gyökeres változásokat vittünk véghez, megújítottuk 

Magyarországot. Így ma már elég erősek vagyunk ahhoz, hogy megvédjük városainkat, 

falvainkat és a bennük élő emberek biztonságát.  

2012 decemberében döntést hoztunk, hogy kiszabadítjuk városainkat és falvainkat az 

adósságcsapdából.  

A döntés értelmében a magyar kormány Ócsát 2 286 728 630 Ft adósságából maradéktalanul 

kiváltotta.  

Ez a bizonyságlevél tanúsítja az összefogás erejét, amellyel megmentjük az itt élők otthonát, 

szeretett környezetét, és amellyel mi, magyarok közös erővel fölemeljük, és sikeressé tesszük 

Magyarországot.  

 

2014 márciusában       Orbán Viktor miniszterelnök” 

 

Ez azt jelenti, hogy az októberi önkormányzati választások után ”tiszta lappal” kezdhetnek az 

önkormányzatok. További sok sikert kíván! 

 

 

dr.Szűcs Lajos országgyűlési képviselő: Úgy gondolja, hogy nem csak adósságtehertől 

szabadult meg az önkormányzat, hanem egy lehetőség birtokába került. Hitel nélküli 

önkormányzatok az uniós pályázatokon nagyobb lehetőséggel tudnak indulni. Bejelenti, hogy 

az április 6-i országgyűlési választásokkal befejezi képviselői munkáját a körzetben. Továbbra 

is fordulhatnak hozzá és ócsai lakos marad. További munkához sok siker kíván. 

 

Bukodi Károly polgármester: Megköszöni dr.Szűcs Lajos országgyűlési képviselő eddig 

végzett munkáját a város lakosainak nevében is.  Sok sikert kíván a további munkájához! 

 

Megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy a meghívóban kiküldött napirendeken kívánnak-e 

módosítani.  

 

Kardos Zoltán képviselő: Kéri, hogy utolsó napirendként vegyék fel A veszélyes 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos megállapodás jóváhagyását. 

 

dr.Szabó György jegyző: Javasolja, hogy a jelenlévő vendégekre tekintettel a napirendek a 

követkők szerint cserélődjenek fel: 

- a meghívó 3.15 napirendi pontját 2.2 pontként tárgyalják 

- a meghívó 3.2 napirendi pontját 2.3 pontként tárgyalják 

- a meghívó 2.2 napirendi pontját 2.4 pontként tárgyalják. 

 

Bukodi Károly polgármester: Kéri, hogy utolsó napirendi pontként tárgyalják a javaslatát, 

melynek címe: Képviselő-testületi támogatás büntetőeljárás megindításához. 

Kéri, hogy szavazással fogadják el a módosításokat tartalmazó határozati javaslatot: Ócsa 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban kiküldött napirendet az alábbi 

módosításokkal tárgyalásra elfogadja: 

- a meghívó 3.15 napirendi pontját 2.2 pontként tárgyalják 

- a meghívó 3.2 napirendi pontját 2.3 pontként tárgyalják 

- a meghívó 2.2 napirendi pontját 2.4 pontként tárgyalják 
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- a fentiek alapján történt átsorszámozás utáni 3.16 napirendként tárgyalják A veszélyes 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos megállapodás jóváhagyását 

- 3.17 napirendként Képviselő-testületi támogatás büntetőeljárás megindításához című 

napirendet tárgyalják. 

 

A Képviselő-testület 7 fővel jelen van. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

53/2014./III.26./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban kiküldött napirendet az alábbi 

módosításokkal tárgyalásra elfogadja: 

- a meghívó 3.15 napirendi pontját 2.2 pontként tárgyalják 

- a meghívó 3.2 napirendi pontját 2.3 pontként tárgyalják 

- a meghívó 2.2 napirendi pontját 2.4 pontként tárgyalják 

- a fentiek alapján történt átsorszámozás utáni 3.16 napirendként tárgyalják A veszélyes 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos megállapodás jóváhagyását 

- 3.17 napirendként Képviselő-testületi támogatás büntetőeljárás megindításához című 

napirendet tárgyalják. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Polgármester 

 

NAPIREND: 

 

1. Napirend előtti felszólalások 

2. 2.         Munkaterv szerinti napirendek  

 
 

2.1 Tárgy: Beszámoló Ócsa Város közbiztonsági helyzetéről 

 Előadó: Kocsis István Dabasi Rendőrkapitányság vezetője,  

Boros Tibor Ócsa Városi Polgárőrség vezetője 

Közterület-felügyelet 

 

2.2 Tárgy: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi 

beszámolója 

 Előadó: Vad Tibor tűzoltóparancsnok  

     

2.3 Tárgy: Ócsa város helyi menetrend szerinti közlekedés ellátására az M-Bussal Kft-

vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról és ahhoz kapcsolódó 

döntések meghozataláról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

2.4 Tárgy: Ócsai Kulturális Napok program-tervezete   

 Előadó: Bukodi Jánosné Oktatási, kulturális és Sport Bizottság Elnöke   

     

3. Aktuális napirendek 

 

3.1 Tárgy: …/2014./…/ rendelet-tervezet Ócsa város közigazgatási területén található 
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egyes közterületek védett övezetté nyilvánításáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.2 Tárgy: …/2014./…/ rendelet-tervezet a partnerségi egyeztetés szabályairól 

 Előadó: Horváth Zoltán főépítész   

   

3.3 Tárgy: Döntés „Ócsa Város Új Településfejlesztési Koncepciójának, 

Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának elkészítése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációjának tartalmáról című 

napirendhez 

 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.4  Tárgy: Döntés az éven túli beruházási hitelkeret igénybevételével kapcsolatban   

 Előadó: Bukodi Károly polgármester   

     

3.5 Tárgy: Döntés a Szociális Családiház-építési Program Ócsa területén felépült 80 

db lakhatási célú ingatlan beruházásban megvalósult – jelenleg állami 

tulajdonban lévő, közterület céljára használt -  ingatlanok  tulajdonjogának 

és kezelésének átvételéről 

  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester   

     

3.6 Tárgy: Döntés a Szociális Családiház-építési Program Ócsa területén felépült 80 

db lakhatási célú ingatlan beruházásban megvalósult – jelenleg állami 

tulajdonban lévő, a házak víziközművekkel történő ellátása céljára épített – 

ivóvíz és szennyvíz vezetékek, valamint tartozékaik tulajdonjogának 

átvételéről 

    

 Előadó: Bukodi Károly polgármester     

     

3.7 Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft. által – a Szociális Családiház-építési Program Ócsa területén felépült 

80 db lakhatási célú ingatlan üzemeltetési feladatainak ellátására – 

benyújtandó pályázathoz 

 Előadó: 

 Előadó: dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető   

     

3.8 Tárgy: Ócsai vízi közművek vagyonbiztosítása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.9 Tárgy: Döntés a régi Alsópakonyi településrész közvilágításának tervezésére 

érkezett ajánlatokról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.10 Tárgy: Döntés az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 1773/24. hrsz-ú 

ingatlan (kis gimnázium) bontásáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.11 Tárgy: Döntés a Baross utcai Óvoda kertrendezési-növénytelepítési munkáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.12 Tárgy: Támogatás a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága az EGT finanszírozási 
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Mechanizmusok 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése és 

megújítási Vidéki kulturális és természeti örökség c. intézkedéséhez 

(Kódszám: HU07PA16-A2-2013.) pályázaton történő indulásához 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.13 Tárgy: Tájékoztatás haszonbérleti szerződés megkötéséről  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.14 Tárgy: Ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.15 Tárgy: I. Ócsai Juhfesztivál, hagyományteremtő rendezvény, támogatása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.16 Tárgy: A veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos megállapodás jóváhagyása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.17 Tárgy: Képviselő-testületi támogatás büntetőeljárás megindításához  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

   

4.          Interpellációk             

   

4.1 Tárgy: Inczeffy Szabolcs interpellációja 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
   

6. Egyebek 

  

7. ZÁRT ÜLÉS 

 

7.1 Tárgy: 2014. január 1-től –április 30-ig érvényes helyi nyugdíjas, és diák bérletre 

jogosultak jóváhagyása  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

7.2 Tárgy: Sebők András víz-csatorna részletfizetési kérelme  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

2.1 napirend tárgya: Beszámoló Ócsa Város közbiztonsági helyzetéről 

 

Bukodi Károly polgármester: Köszönti a napirend előadóit: Kocsis István alezredes 

rendőrkapitány urat, Rácz Ferenc urat az Ócsai Rendőrőrs parancsnokát, Boros Tibor 

Polgárőrség elnökét és Magyari Tibor közterület-felügyelőt. Kéri, ha szeretnék, írásbeli 

előterjesztésüket egészítsék ki.  

 

Kocsis István rendőrkapitány: Nem egészítené ki a beszámolót, melyet részletesnek és 

alaposnak gondol. A tavaly februárban átadott rendőrőrs működésével könnyebb és jobb lett a 
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közbiztonság Ócsán. Köszöni az ehhez kapott segítséget. Ezt a bűncselekmények számának 

csökkenése is mutatja. Észrevételeket és kérdéseket vár.  

 

Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi, hogy kívánnak-e hozzászólni a Képviselők. Nem 

volt hozzászólás. Átadja szót a Polgárőrség vezetőjének. 

 

Boros Tibor elnök: Köszönetét fejezi ki a városvezetésnek és a Képviselő-testületnek a 

munkájukhoz való hozzáállásukért. Köszöni, hogy egy autó beszerzéshez segítséget 

nyújtottak volna, de ez szerencsére a NAV és az Országos Polgárőrség segítségével 

megoldódott.  Két autót azonban nem tudnak fenntartani. Áprilisban lejár a régi autójuk 

műszakija és javítása 2-300.000 Ft lenne.  

 

Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi Magyari Tibor közterület-felügyelőt, hogy írásos 

beszámolóját kiegészíti-e. 

 

Magyari Tibor közterület-felügyelő: Nem kívánja kiegészíteni, kérdésekre szívesen 

válaszol.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: A tegnapi napon a fő utcán, a Bajcsyn égettek. 16.00 órától – 

19.00 óráig égett. Kihez forduljanak ilyenkor? 

 

Magyari Tibor közterület-felügyelő: Szolgálatuk esetén hozzájuk, egyébként nem tudnak 

intézkedni, a Polgárőrség felé szoktak jelezni, ők mennek ki. Sokszor hét végén is ez miatt 

szolgálatban vannak. Hétfőn és csütörtökön lehet tüzet gyújtani.  

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) A Dabasi Rendőrkapitányság, Ócsa Városi Polgárőrség és Ócsai Polgármesteri Hivatal 

Közterület-felügyeletének írásos beszámolóját, a közbiztonság helyzetéről és az 

általuk tett intézkedésről, elfogadja. 

2.) Felkéri a Polgármestert, hogy a Dabasi Rendőrkapitányság, az Ócsa Rendőrőrs és 

Ócsa Városi Polgárőrség felé levél formájában mondjon köszönetet a Képviselő-

testület nevében a tett erőfeszítésekért.  

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

54/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) A Dabasi Rendőrkapitányság, Ócsa Városi Polgárőrség és Ócsai Polgármesteri Hivatal 

Közterület-felügyeletének írásos beszámolóját, a közbiztonság helyzetéről és az 

általuk tett intézkedésről, elfogadja. 

2.) Felkéri a Polgármestert, hogy a Dabasi Rendőrkapitányság, az Ócsa Rendőrőrs és 

Ócsa Városi Polgárőrség felé levél formájában mondjon köszönetet a Képviselő-

testület nevében a tett erőfeszítésekért.  

 

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

Felelős: 1.) -  2.) polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester kikíséri a vendégeket, addig Horváth Tamás alpolgármester 

veszi át az ülés vezetését.  
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2.2 napirend tárgya: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi 

beszámolója 

 

Horváth Tamás alpolgármester: A napirend kapcsán jelenlévőknek átadja a szót. 

 

Gere Imre  tű. alezredes: 2012. áprilistól a tűzoltóság átalakuláson ment át. Katasztrófa- 

védelmi szervezetté alakultak át, ennek része a hivatásos tűzoltó parancsnokság is. A 

katasztrófavédelmi törvényben benne van, hogy az összes területükön lévő önkormányzatnak 

beszámolót kell tenniük. Elmondja az előző hozzászólás kapcsán, hogy szabadtéri tüzek 

száma megnövekedett. Ellenőrzik azt, hogy engedélyezett időben történik-e a tűzgyújtás és 

esetlegesen szankcionálnak is. Ebben kéri is a segítséget. 2012. év végén került a 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség élére, Vad Tibor ez év elejétől a Dabasi Hivatásos Tűzoltó 

parancsnokság parancsnoka.  Kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Vad Tibor tű. hadnagy: Az elmúlt évben 27 esetben kellett tüzet oltani Ócsán, ebből 4 

jelentős tűz volt. A megelőzés érdekében próbálnak tenni. Számos elhanyagolt terület 

tulajdonosát kötelezik a rendbetételre. Köszöni a tavalyi tüzek eloltásánál nyújtott segítséget. 

Kéri továbbá, hogy az oktatási intézményeknél tájékoztatás céljából hívják Őket.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: Kérdés nem érkezett, ezért szavazást kér a következő 

határozati javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámolóját tudomásul veszi.   

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

55/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség  Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

2013. évi beszámolóját tudomásul veszi.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

2.3 napirend tárgya: Ócsa város helyi menetrend szerinti közlekedés ellátására az M-

Bussal Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról és ahhoz kapcsolódó 

döntések meghozataláról 

 

Horváth Tamás alpolgármester: Átadja a szót a cég jelenlévő képviselőjének. 

 

dr.Aubermann Zoltán M-Bussal Kft. képviselője: Az adóhivatal vizsgálatot 

kezdeményezett a cégüknél. A revizor azt állapította meg, hogy nem jogos a bérletek eladása 

után igényelt szociálpolitikai támogatás. Erre már volt egy APEH határozat, hogy lehet ezt 

igényelni. Ügyvédként megkereste a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, mint jogalkotót 

ezzel. Hivatalos álláspontot adtak, melynek értelmében a kedvezményes támogatás a bérletek 

után igényelhető. Ezt a revizor nem fogadta el, megy a maga útján és a II. fok fog dönteni.  Ez 
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időben hosszadalmas. Kérdés nem fér a dologhoz, igazuk van és ki fogják utalni a pénzt. Ezek 

miatt kérik az önkormányzat átmeneti támogatását.  

 

dr.Szabó György jegyző: A közszolgáltatási módosítás-tervezet egy 2.) pontot tartalmaz a 

viteldíjakra vonatkozóan, előzetes egyeztetés után ez most törlésre kerül.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) felhatalmazza a Polgármestert Ócsa Város helyi menetrend szerinti közlekedés 

ellátásáról az M-Bussal Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 1. számú 

módosításának aláírására oly módon, hogy a módosító szerződés-tervezet 2. számú 

pontja törlésre kerül. 

2.) felkéri a Polgármestert a 1.) pont alapján módosított szerződés 7. számú mellékletének 

1. pontjában foglalt havi üzemeltetési támogatás 2014. január-2014. április hónapjai 

vonatkozásában történő kifizetésre.  

3.) felkéri a Jegyzőt A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

18/2011./IX.29./ számú önkormányzati rendelet módosításának előkészítésére. 

4.) felkéri a Jegyzőt közlekedési támogatás megállapításáról szóló rendelet-tervezet 

előkészítésére 2014. augusztus 1-től.  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

56/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) felhatalmazza a Polgármestert Ócsa Város helyi menetrend szerinti közlekedés 

ellátásáról az M-Bussal Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 1. számú 

módosításának aláírására oly módon, hogy a módosító szerződés-tervezet 2. számú 

pontja törlésre kerül. 

2.) felkéri a Polgármestert a 1.) pont alapján módosított szerződés 7. számú mellékletének 

1. pontjában foglalt havi üzemeltetési támogatás 2014. január-2014. április hónapjai 

vonatkozásában történő kifizetésre.  

3.) felkéri a Jegyzőt A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

18/2011./IX.29./ számú önkormányzati rendelet módosításának előkészítésére. 

4.) felkéri a Jegyzőt közlekedési támogatás megállapításáról szóló rendelet-tervezet 

előkészítésére 2014. augusztus 1-től.  

 

Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal és folyamatos 3.)2014.április havi munkaterv szerinti 

testületi ülés  4.) 2014. június havi munkaterv szerinti testületi ülés  

Felelős: 1.) --  2.) polgármester 3.) jegyző 4.) jegyző  

 

Horváth Tamás alpolgármester: Ehhez kötődően a következő rendelet-tervezetre is 

szavazást kér:  

Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el: 

1.§ 
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Hatályát veszti a helyi menetrend szerinti közforgalmú buszközlekedés hatósági árformába 

tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási 

feltételeiről szóló 14/2007. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. 

 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta az 

 

5/2014./III.27./ rendeletet 

A helyi menetrend szerinti közforgalmú buszközlekedés hatósági árformába tartozó 

viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási 

feltételeiről szóló 14/2007./VIII.31./ önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el: 

1.§ 

Hatályát veszti a helyi menetrend szerinti közforgalmú buszközlekedés hatósági árformába 

tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási 

feltételeiről szóló 14/2007. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. 

 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Kmf. 

 

                     Bukodi Károly    dr. Szabó György  

                      polgármester              jegyző 

 

 

Bukodi Károly polgármester visszatért az ülésterembe. Átveszi az ülés vezetését.  

 

Dönti  Károly képviselő: Célszerűnek látná, ha az új lakóparkot is be lehetne vonni a 

közlekedésbe, több járattal. Van-e ennek lehetősége? 

 

Bukodi Károly polgármester: Válaszolna a kérdésre. Régebben az alsópakonyi 

településrészre napi három buszjárat volt.  Tavaly nyár óta napi nyolc járat van. Ezen kívül a 

munkába járáshoz reggel három járat van a vonathoz. Délután pedig még az iskolásjárat után 

két járat van. Szerdán van még egy napközbeni és szombaton egy reggeli, és vasárnap egy 

reggel és egy délután.  Március 5-én egyeztetett a Volánbusz és a Közlekedési Felügyelet 

szakértőivel a volánbusz járatainak bevitele érdekében. Azt látják lehetőségnek, hogy némely 

járatnak esetleg a végállomása ott lesz. Ennek feltétele a szabályos buszforduló kiépítése. A 

Belügyminisztérium a megkeresése után a Nemzeti Fejlesztési Miniszter Asszonyhoz 

irányította témában. Levele már készül, hogy erről az elmaradt beruházásról érdeklődjön.  A 

jelenlegi létszám mellett nem lehet több járatot beállítani.  
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dr.Aubermann Zoltán M-Bussal Kft. képviselője: Akkor tudnának erre visszatérni, ha a 

lakópark teljesen benépesül, egy-egy emberért nem érdemes buszjáratot indítani.  

 

 

2.4 napirend tárgya: Ócsai Kulturális Napok program-tervezete 

 

Bukodi Károly polgármester: Tudomása szerint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

tárgyalta és elfogadta az ÓKN tervezetet. Kiegészítés és kérdés nem volt, kéri szavazással 

fogadják el a következő határozati javaslatot: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ócsai Kulturális Napok program-tervezetet jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

57/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsai Kulturális Napok program-tervezetet 

jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Polgármester 

 

 

3.1 napirend tárgya: …/2014./…/ rendelet-tervezet Ócsa város közigazgatási területén 

található egyes közterületek védett övezetté nyilvánításáról 

 

Bukodi Károly polgármester: Jegyző úr nem kívánja kiegészíteni. Az Ügyrendi Bizottság 

tárgyalta? 

 

Buza Ernő képviselő: Tárgyalták és javasolják a rendelet megalkotását. 

 

Dönti Károly képviselő: Két kérdése van. A Pesti út szerepel-e a rendeletben? Megkérdezi, 

hogy a rendelet társadalmi egyeztetése hogyan történt? 

 

dr.Szabó György jegyző: Természetesen szerepel. A társadalmi egyeztetésről szóló 

rendeletükben előírtak szerint, az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján meghatározott 

időre kikerül.  

 

Dönti Károly képviselő: Véleménye szerint ez kevés, ha nem értesítik ki a társadalmi 

szervezeteket, módosítani kellene ezt a rendeletet. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő rendelet-tervezetre: 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a szervezett bűnözés, valamint az 

azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó 

törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 8. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
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1. § 

 

A Képviselő-testület  

a) Ócsát Üllővel összekötő 4603. jelű  

b) Ócsát Alsónémedivel összekötő 46104. jelű 

c) Ócsát Bugyival összekötő 52104. jelű 

utat és a padkáktól számított 200-200 méteren belüli területet, a város belterületi határától a 

közigazgatási határig a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek 

elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi 

LXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4. § h) pontja szerinti védett övezetté nyilvánítja. 

2. § 

A Képviselő-testület a 4603. jelű úttól induló 0148 helyrajzi számú (Gyál felé tartó) utat és a 

padkáktól számított 200-200 méteres területet a város közigazgatási határáig a Törvény 4. § h) 

pontja szerinti védett övezetté nyilvánítja. 

3. § 

A Képviselő-testület az 5. számú főút teljes közigazgatási határon belüli szakaszát és a 

padkáktól számított 200-200 méteres területet védett övezetté nyilvánítja. 

 

4. § 

 

E rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (IX. 28.) önkormányzati rendelete. 

 

 

  

 Bukodi Károly dr. Szabó György 

 polgármester jegyző 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta az 

 

6/2014./III.27./ rendeletet 

Ócsa város közigazgatási területén található egyes közterületek védett övezetté 

nyilvánításáról 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a szervezett bűnözés, valamint az 

azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó 

törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 8. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § 

A Képviselő-testület  

d) Ócsát Üllővel összekötő 4603. jelű  
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e) Ócsát Alsónémedivel összekötő 46104. jelű 

f) Ócsát Bugyival összekötő 52104. jelű 

utat és a padkáktól számított 200-200 méteren belüli területet, a város belterületi határától a 

közigazgatási határig a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek 

elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi 

LXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4. § h) pontja szerinti védett övezetté nyilvánítja. 

2. § 

A Képviselő-testület a 4603. jelű úttól induló 0148 helyrajzi számú (Gyál felé tartó) utat és a 

padkáktól számított 200-200 méteres területet a város közigazgatási határáig a Törvény 4. § h) 

pontja szerinti védett övezetté nyilvánítja. 

3. § 

A Képviselő-testület az 5. számú főút teljes közigazgatási határon belüli szakaszát és a 

padkáktól számított 200-200 méteres területet védett övezetté nyilvánítja. 

 

4. § 

E rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (IX. 28.) önkormányzati rendelete. 

 

  

 Bukodi Károly dr. Szabó György 

 polgármester jegyző 

 

 

 

3.2 napirend tárgya: …/2014./…/ rendelet-tervezet a partnerségi egyeztetés szabályairól 

 

Bukodi Károly polgármester: Az előterjesztésben szerepel, hogy miért van erre szükség. 

2015-ig módosítani kell a HÉSZ és a településrendezéssel kapcsolatos minden 

munkafolyamatukat. Az Építési törvény alapján kell a partnerségi rendeletet megalkotniuk.  

 

Buza Ernő képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a témát és javasolja a rendelet 

megalkotását.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő rendelet-tervezetre:   

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában valamint 23. § (5) 

bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. § 

(1) E rendelet hatálya Ócsa város közigazgatási területére terjed ki. 
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(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: 

a.) Ócsa adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy 

b.) Ócsa adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén 

telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet. 

c.) Jelen rendelet 1. sz. függelékét képező „Érdekképviseleti és civil szervezetek 

listájába” felvett érdekképviseleti és civil szervezetek 

d.) Valamennyi Ócsán működő elismert egyház 

e.) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § 

(2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába 

bejelentkező szervezetek 

 

(3) Amennyiben valamely érdekképviseleti vagy civil szervezet az e rendelet 1. számú 

mellékletét képező Érdekképviseleti és civil szervezetek listájában nincs feltüntetve, de 

szeretné az arra való felvételét, evvel kapcsolatos kérelmét írásban a polgármesternek kell 

címeznie. A kérelemben meg kell jelölni a civil szervezet nevét, nyilvántartásba vételi 

számát, képviselője nevét, a szervezet postai és e-mail címét. 

(4) Jelen rendeletben a településrész, a tervezési terület lehatárolása által érintett és a tervezési 

terület lehatárolásával közvetlenül szomszédos telkek összessége. A teljes közigazgatási 

területre készülő településrendezési eszköz esetében a településrész a teljes közigazgatási 

terület. 

(5) A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia készítésének és 

módosításának egyeztetésére jelen rendelet településrendezési eszközök egyeztetésére 

vonatkozó szabályai érvényesek a Korm. r. – ben meghatározottak szerint. 

 

II. A tájékoztatás módja és eszközei: 

 

2.§ 

 (1) Jelen rendelet 1. számú függelékében szereplő érdekképviseleti és civil szervezetek 

Korm. r. 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszban az ott meghatározott 

tartalommal elektronikus úton előzetes tájékoztatót kapnak a településrendezési eszköz 

készítéséről, módosításáról. 

 

(2) Az 1§ (2) a.), b.), d.) és e) pontjában szereplők a Korm. r. 37. §-ában meghatározott 

előzetes tájékoztatási szakaszban az ott meghatározott tartalommal hirdetmény útján 

(Ócsa Polgármesteri Hivatala - 2364 Ócsa, Bajcsy Zs. út 2. - épületében 

megtalálható hírdetőtábláján, valamint Ócsa város honlapján elhelyezett - 

www.ocsa.hu) előzetes tájékoztatót kapnak a településrendezési eszköz készítéséről, 

módosításáról. A hirdetmény megjelenésének tényéről A/4-as méretű tájékoztató 

plakátokat kell elhelyezni a település hirdetőtábláin. 

 

(3) Azok a partnerek, amelyek a 3. § (3) bekezdésében meghatározott módon és a Korm. r.- 

ben meghatározott határidőn belül írásban jelzik részvételi szándékukat, postai úton, 

elektronikus adathordozón véleményezési anyagot kapnak. 

 

(4) A partnerek számára a véleményezési anyag elektronikus adathordozón biztosított. A 

partner a véleményezési szakaszban a papír alapú véleményezési anyagot az 

önkormányzat erre kijelölt helyiségében és előzetesen egyeztetett időpontban 

megtekintheti. 
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(5) A véleményezési szakaszban a véleményezésre kiküldött településrendezési eszközt 

legalább 30 napra közzé kell tenni Ócsa Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján és Ócsa 

város honlapján. A közzététel tényéről A/4-as méretű tájékoztató plakátokat kell 

elhelyezni a település hirdetőtábláin. 

 

III. A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja 

 

3.§ 

(1) A partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban a 

Korm. r.-ben meghatározott határidőn belül véleményben kifejti előzetes javaslatait a 

településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban, továbbá megjelöli az eljárás további 

szakaszaiban való részvételi szándékát. 

 

(2) Amennyiben a partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre részvételi 

szándékát nem jelzi, az eljárás további szakaszában nem vesz részt, és kifogást nem 

emelő véleményezőnek kell tekinteni. 

 

(3) A partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre indokolással alátámasztott 

módon jelezheti, hogy az eljárás további szakaszában papíralapú dokumentációt kér, ez 

esetben a 2. § (3) bekezdésében meghatározott megkereséshez papír alapon kell számára 

megküldeni a településrendezési eszköz dokumentációját. 

 

(4) A partner a 2. § (3) bekezdésében meghatározott megkeresésre a Korm. r.-ben 

meghatározott határidőn belül kifejtheti a dokumentációval kapcsolatos, indokolással 

alátámasztott véleményét, észrevételét, jogszabályon alapuló véleményénél a 

jogszabályhelyet megjelöli. 

 

(5) A közzétett felhívás, tájékoztatás és véleményezésre bocsátott dokumentumok alapján a 

partner az (1) – (4) bekezdések szerinti véleményét, javaslatát a felhívásban 

meghatározott határidőig - amely az államigazgatási szerveknek jogszabályban 

meghatározott határidőt nem haladja meg -, és módon írásos javaslatokat tehet, véleményt 

nyilváníthat, a véleményt: 

a) Ócsa Önkormányzatának címére (2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.2.)  történő megküldéssel 

vagy 

b) elektronikus levélben történő megküldéssel a felhívásban - amennyiben a felhívás 

ilyet tartalmaz - meghatározott e-mail címre küldi meg. 

(6) Azt a partnert, aki a határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a 

határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további 

szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt. 

(7) Korm. r.  szerinti tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az 

eljárásban érintett partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben 

jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni. 

 

 

4.§ 

 

(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott hirdetménnyel kapcsolatban bármely lakos írásbeli 

vagy szóbeli tájékoztatást kérhet a főépítésztől. 
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(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott közzététellel kapcsolatban annak ideje alatt 

bármely lakos véleményt adhat a főépítésznek címezve, amelyet postai úton vagy 

elektronikus formában a közzétételben megadott e-mail címre juttathat el. 

 

5.§ 

(1) A partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemény az adott településrendezési eszköz 

ügyiratának részét képezi, azokat a főépítész a tervező felé továbbítja. 

 

(2) A partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményt a Korm. r. 39. § (2) bekezdésében 

meghatározott döntés meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell. 

 

IV. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendje 

 

6.§ 

 (1) A vélemények elfogadására illetve el nem fogadására valamint mindezek indokolására a 

főépítész a tervező közreműködésével összeállított főépítészi válaszokban javaslatot tesz, 

amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell. 

 

(2) A partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményekről, a főépítészi válaszokról és az el 

nem fogadott vélemények indokolásáról a Képviselő-testület a Korm. r. 39. § (2) 

bekezdésében meghatározott határozathozatalával egyidejűleg dönt. 

 

V. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát 

biztosító eszközök 

 

7. § 

 

(1) A véleményezési anyag közzététele a 2. §(5) bekezdésben meghatározott módon történik.  

 

(2) Az önkormányzat az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált 

településfejlesztési stratégiát és településrendezési eszközt a kihirdetését követő 20 napon 

belül feltölti a település hivatalos honlapjára – www.ocsa.hu –, és kérelemre betekintést 

biztosít, az önkormányzat épületében nyilvántartott hitelesített dokumentumokba. 

 

VI. Záró rendelkezések 

 

8.§ 

 (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta az 

 

7/2014./III.27./ rendeletet 

a partnerségi egyeztetés szabályairól 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában valamint 23. § (5) 
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bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

2. § 

(1) E rendelet hatálya Ócsa város közigazgatási területére terjed ki. 

 

(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: 

a.) Ócsa adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy 

b.) Ócsa adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén 

telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet. 

c.) Jelen rendelet 1. sz. függelékét képező „Érdekképviseleti és civil szervezetek 

listájába” felvett érdekképviseleti és civil szervezetek 

d.) Valamennyi Ócsán működő elismert egyház 

e.) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § 

(2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába 

bejelentkező szervezetek 

 

(3) Amennyiben valamely érdekképviseleti vagy civil szervezet az e rendelet 1. számú 

mellékletét képező Érdekképviseleti és civil szervezetek listájában nincs feltüntetve, de 

szeretné az arra való felvételét, evvel kapcsolatos kérelmét írásban a polgármesternek kell 

címeznie. A kérelemben meg kell jelölni a civil szervezet nevét, nyilvántartásba vételi 

számát, képviselője nevét, a szervezet postai és e-mail címét. 

(4) Jelen rendeletben a településrész, a tervezési terület lehatárolása által érintett és a tervezési 

terület lehatárolásával közvetlenül szomszédos telkek összessége. A teljes közigazgatási 

területre készülő településrendezési eszköz esetében a településrész a teljes közigazgatási 

terület. 

(5) A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia készítésének és 

módosításának egyeztetésére jelen rendelet településrendezési eszközök egyeztetésére 

vonatkozó szabályai érvényesek a Korm. r. – ben meghatározottak szerint. 

 

II. A tájékoztatás módja és eszközei: 

 

2.§ 

 (1) Jelen rendelet 1. számú függelékében szereplő érdekképviseleti és civil szervezetek 

Korm. r. 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszban az ott meghatározott 

tartalommal elektronikus úton előzetes tájékoztatót kapnak a településrendezési eszköz 

készítéséről, módosításáról. 

 

(2) Az 1§ (2) a.), b.), d.) és e) pontjában szereplők a Korm. r. 37. §-ában meghatározott 

előzetes tájékoztatási szakaszban az ott meghatározott tartalommal hirdetmény útján 

(Ócsa Polgármesteri Hivatala - 2364 Ócsa, Bajcsy Zs. út 2. - épületében 

megtalálható hírdetőtábláján, valamint Ócsa város honlapján elhelyezett - 

www.ocsa.hu) előzetes tájékoztatót kapnak a településrendezési eszköz készítéséről, 
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módosításáról. A hirdetmény megjelenésének tényéről A/4-as méretű tájékoztató 

plakátokat kell elhelyezni a település hirdetőtábláin. 

 

(3) Azok a partnerek, amelyek a 3. § (3) bekezdésében meghatározott módon és a Korm. r.- 

ben meghatározott határidőn belül írásban jelzik részvételi szándékukat, postai úton, 

elektronikus adathordozón véleményezési anyagot kapnak. 

 

(4) A partnerek számára a véleményezési anyag elektronikus adathordozón biztosított. A 

partner a véleményezési szakaszban a papír alapú véleményezési anyagot az 

önkormányzat erre kijelölt helyiségében és előzetesen egyeztetett időpontban 

megtekintheti. 

 

(5) A véleményezési szakaszban a véleményezésre kiküldött településrendezési eszközt 

legalább 30 napra közzé kell tenni Ócsa Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján és Ócsa 

város honlapján. A közzététel tényéről A/4-as méretű tájékoztató plakátokat kell 

elhelyezni a település hirdetőtábláin. 

 

III. A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja 

 

3.§ 

(1) A partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban a 

Korm. r.-ben meghatározott határidőn belül véleményben kifejti előzetes javaslatait a 

településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban, továbbá megjelöli az eljárás további 

szakaszaiban való részvételi szándékát. 

 

(2) Amennyiben a partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre részvételi 

szándékát nem jelzi, az eljárás további szakaszában nem vesz részt, és kifogást nem 

emelő véleményezőnek kell tekinteni. 

 

(3) A partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre indokolással alátámasztott 

módon jelezheti, hogy az eljárás további szakaszában papíralapú dokumentációt kér, ez 

esetben a 2. § (3) bekezdésében meghatározott megkereséshez papír alapon kell számára 

megküldeni a településrendezési eszköz dokumentációját. 

 

(4) A partner a 2. § (3) bekezdésében meghatározott megkeresésre a Korm. r.-ben 

meghatározott határidőn belül kifejtheti a dokumentációval kapcsolatos, indokolással 

alátámasztott véleményét, észrevételét, jogszabályon alapuló véleményénél a 

jogszabályhelyet megjelöli. 

 

(5) A közzétett felhívás, tájékoztatás és véleményezésre bocsátott dokumentumok alapján a 

partner az (1) – (4) bekezdések szerinti véleményét, javaslatát a felhívásban 

meghatározott határidőig - amely az államigazgatási szerveknek jogszabályban 

meghatározott határidőt nem haladja meg -, és módon írásos javaslatokat tehet, véleményt 

nyilváníthat, a véleményt: 

a) Ócsa Önkormányzatának címére (2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.2.)   történő megküldéssel 

vagy 

b) elektronikus levélben történő megküldéssel a felhívásban - amennyiben a felhívás 

ilyet tartalmaz - meghatározott e-mail címre küldi meg. 
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(6) Azt a partnert, aki a határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a 

határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további 

szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt. 

 

(7) Korm. r.  szerinti tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az 

eljárásban érintett partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben 

jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni. 

 

4.§ 

 

(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott hirdetménnyel kapcsolatban bármely lakos írásbeli 

vagy szóbeli tájékoztatást kérhet a főépítésztől. 

 

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott közzététellel kapcsolatban annak ideje alatt 

bármely lakos véleményt adhat a főépítésznek címezve, amelyet postai úton vagy 

elektronikus formában a közzétételben megadott e-mail címre juttathat el. 

 

5.§ 

(1) A partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemény az adott településrendezési eszköz 

ügyiratának részét képezi, azokat a főépítész a tervező felé továbbítja. 

 

(2) A partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményt a Korm. r. 39. § (2) bekezdésében 

meghatározott döntés meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell. 

 

IV. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendje 

 

6.§ 

 (1) A vélemények elfogadására illetve el nem fogadására valamint mindezek indokolására a 

főépítész a tervező közreműködésével összeállított főépítészi válaszokban javaslatot tesz, 

amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell. 

 

(2) A partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményekről, a főépítészi válaszokról és az el 

nem fogadott vélemények indokolásáról a Képviselő-testület a Korm. r. 39. § (2) 

bekezdésében meghatározott határozathozatalával egyidejűleg dönt. 

 

V. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát 

biztosító eszközök 

 

7. § 

 

(1) A véleményezési anyag közzététele a 2. §(5) bekezdésben meghatározott módon történik.  

 

(3) Az önkormányzat az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált 

településfejlesztési stratégiát és településrendezési eszközt a kihirdetését követő 20 napon 

belül feltölti a település hivatalos honlapjára – www.ocsa.hu –, és kérelemre betekintést 

biztosít, az önkormányzat épületében nyilvántartott hitelesített dokumentumokba. 

 

VI. Záró rendelkezések 

 



 

19 

 

8.§ 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

 

 

Bukodi Károly      Dr. Szabó György 

 polgármester             jegyző 

 

 
 

3.3 napirend tárgya: Döntés „Ócsa Város Új Településfejlesztési Koncepciójának, 

Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának elkészítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációjának tartalmáról című napirendhez 

 

Bukodi Károly polgármester: A már az előzőekben említettekhez kötődően elkészült a 

„Ócsa Város Új Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti Tervének, Helyi 

Építési Szabályzatának elkészítése” közbeszerzési ajánlati dokumentáció.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Sűrűn vannak ezek a változások, mi teszi ezt szükségessé? 

Országos törvények? 

 

dr.Szabó György jegyző: Igen. Kötelező minden önkormányzatnak 2014. december 31-ig 

felülvizsgálni a településrendezési eszközöket.  Egy ilyen felülvizsgálat több mint egy év.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra:  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) „Ócsa Város Új Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti Tervének, 

Helyi Építési Szabályzatának elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati 

dokumentációban foglaltakat tudomásul veszi, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges 

nyilatkozatok, eljárási cselekmények megtételére. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

58/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) „Ócsa Város Új Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti Tervének, 

Helyi Építési Szabályzatának elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati 

dokumentációban foglaltakat tudomásul veszi, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges 

nyilatkozatok, eljárási cselekmények megtételére. 

 

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

Felelős: 1.) --   2.) Polgármester 
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3.4 napirend tárgya: Döntés az éven túli beruházási hitelkeret igénybevételével 

kapcsolatban 

 

Bukodi Károly polgármester: Nincs kiegészíteni valója a napirendhez.  

 

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

 

Dönti Károly képviselő: Az anyagban olvassa, hogy ez a gimnázium és az óvoda energetikai 

felújítását célozza. Megkérdezi, hogy milyen energetikáról van szó, nem lenne-e célszerű más 

megoldást választani, esetleg olyan vállalkozót választanának, akivel számla megtakarítást 

tudnának elérni.  

 

Bukodi Károly polgármester: Tavaly beadtak még négy KEOP pályázatot. Egy a 

közvilágításra, másik három az intézmények energetikai korszerűsítése, óvoda, gimnázium és 

szabadidőközpont.  Ezek a pályázatok 85 %-os támogatottságúak.  A 15 %-os önerőhöz erre a 

hitelkeretre szükségük van.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: A költségvetési rendeletben 30 mFt-al számolt az 

önkormányzat és a beruházások fedezetéül 70 mFt-ot tervezett ingatlanértékesítésből. Mi a 

helyzet ezzel, eltelt egy negyedév. 

 

dr.Szabó György jegyző:  Az ingatlanokra van érdeklődő, de komoly ajánlat nem érkezett. 

Ha ezt a javaslatot elfogadja a Képviselő-testület, a költségvetés módosítását a következő 

ülésen beterjesztik.  

 

Bukodi Károly polgármester: Eladás esetén bekerülne képviselőtestületi döntésre. Az 

elmúlt években is mindig betervezték az ingatlanjaikat, mint lehetséges fedezetet.  Önerőként 

azonban ezekből nem adhatnak oda.  

Szavazást kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) felhatalmazza a Polgármestert a K&H Bank indikatív ajánlatában foglaltak 

figyelembevétele mellett éven túli beruházási hitelkeret szerződés aláírására.  

2.) felkéri a Polgármestert az ügylet végrehajtásához kapcsolódóan munkaterv szerint 

soron következő ülésre Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 

költségvetési rendeletének módosítását készítse elő.  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

59/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) felhatalmazza a Polgármestert a K&H Bank indikatív ajánlatában foglaltak 

figyelembevétele mellett éven túli beruházási hitelkeret szerződés aláírására.  

2.) felkéri a Polgármestert az ügylet végrehajtásához kapcsolódóan munkaterv szerint 

soron következő ülésre Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 

költségvetési rendeletének módosítását készítse elő.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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3.5 napirend tárgya: Döntés a Szociális Családiház-építési Program Ócsa területén 

felépült 80 db lakhatási célú ingatlan beruházásban megvalósult – jelenleg állami 

tulajdonban lévő, közterület céljára használt - ingatlanok tulajdonjogának és 

kezelésének átvételéről 

 

Dönti Károly képviselő: Véleménye szerint a következő napirendi pontok Ócsára nézve 

károsak, ezért a soron következő három napirendnél név szerinti szavazást kér. 

 

dr.Szabó György jegyző: Úgy gondolja, hogy a közművek átvétele, mely 1,5 milliárdos 

vagyonállomány … 

 

Dönti Károly képviselő: Az is nagyon káros.  

 

Bukodi Károly polgármester:  Név szerinti szavazást kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 13.§-a és az Állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. tv. 36.§. (2) bek. c./ pontja alapján tulajdonba adásra vonatkozó igényt 

nyújt be az MNV Zrt-hez az alábbi ingatlanok vonatkozásában: 

 4979. hrsz-ú ingatlan, Alsópakony, Tölgyfa utca,  

 4901. hrsz-ú ingatlan, Alsópakony, Platánfa utca, 

 4988. hrsz-ú ingatlan, Alsópakony, Nyírfa utca, 

 4923. hrsz-ú ingatlan, Alsópakony, Kőrisfa utca, 

 4955. hrsz-ú ingatlan, Alsópakony, Szilfa utca, 

 4978. hrsz-ú ingatlan, Alsópakony, Hársfa utca, 

 4920. hrsz-ú ingatlan, Alsópakony, Jegenyefa utca, 

 4932. hrsz-ú ingatlan, Alsópakony, Jegenyefa utca 

- A területek felhasználási célja a Szociális Családiház-építési Program Ócsa területén 

felépült 80 db lakhatási célú ingatlan beruházásban megvalósult házak – Ócsa Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő - közterületről, közútról történő megközelítésének 

biztosítása.  

- Segítendő feladat a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és 

üzemeltetése. 

- Jogszabályi rendelkezést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. (továbbian: Mötv.) 13.§. (1) bek. 1. pontja tartalmazza. 

2.) nyilatkozik arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

megtérítését.  

3.) nyilatkozik arról, hogy bármely ingatlan vonatkozásában fennálló védettséghez kötődő 

kötelezettségeket vállalja, illetve annak megszüntetéséről intézkedik.  

4.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás 

során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.  

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly  igen 

Horváth Tamás igen 

Buza Ernő  igen 

Dönti Károly  nem 

Dr.Gallai Zoltán  igen 

Inczeffy Szabolcs nem 

Kardos Zoltán  igen 
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A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 5 igen és 2 nem 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

60/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 13.§-a és az Állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. tv. 36.§. (2) bek. c./ pontja alapján tulajdonba adásra vonatkozó igényt 

nyújt be az MNV Zrt-hez az alábbi ingatlanok vonatkozásában: 

 4979. hrsz-ú ingatlan, Alsópakony, Tölgyfa utca,  

 4901. hrsz-ú ingatlan, Alsópakony, Platánfa utca, 

 4988. hrsz-ú ingatlan, Alsópakony, Nyírfa utca, 

 4923. hrsz-ú ingatlan, Alsópakony, Kőrisfa utca, 

 4955. hrsz-ú ingatlan, Alsópakony, Szilfa utca, 

 4978. hrsz-ú ingatlan, Alsópakony, Hársfa utca, 

 4920. hrsz-ú ingatlan, Alsópakony, Jegenyefa utca, 

 4932. hrsz-ú ingatlan, Alsópakony, Jegenyefa utca 

- A területek felhasználási célja a Szociális Családiház-építési Program Ócsa területén 

felépült 80 db lakhatási célú ingatlan beruházásban megvalósult házak – Ócsa Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő - közterületről, közútról történő megközelítésének 

biztosítása.  

- Segítendő feladat a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és 

üzemeltetése. 

- Jogszabályi rendelkezést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. (továbbian: Mötv.) 13.§. (1) bek. 1. pontja tartalmazza. 

2.) nyilatkozik arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

megtérítését.  

3.) nyilatkozik arról, hogy bármely ingatlan vonatkozásában fennálló védettséghez kötődő 

kötelezettségeket vállalja, illetve annak megszüntetéséről intézkedik.  

4.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás 

során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.  

 

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

Felelős: 1.) --  1.)-2.)-3.)-4.) Polgármester 

 

  

 

3.6 napirend tárgya: Döntés a Szociális Családiház-építési Program Ócsa területén 

felépült 80 db lakhatási célú ingatlan beruházásban megvalósult – jelenleg állami 

tulajdonban lévő, a házak víziközművekkel történő ellátása céljára épített – ivóvíz és 

szennyvíz vezetékek, valamint tartozékaik  tulajdonjogának átvételéről 

 

Bukodi Károly polgármester: Ugyanazon terület víziközmű vezetékeinek átvételéről szól a 

napirend.  

Név szerinti szavazást kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 13.§-a és az Állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. tv. 36.§. (2) bek. c./ pontja alapján tulajdonba adásra vonatkozó igényt 

nyújt be az MNV Zrt-hez az alábbi állami vagyonelemek vonatkozásában: 
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- A  Szociális Családiház-építési Program Ócsa területén felépült 80 db lakhatási célú 

ingatlan beruházásban megvalósult, azok víziközmű ellátását biztosító víziközmű 

rendszerek és tartozékaik kapcsán. 

- Az állami vagyonelem felhasználási célja a Szociális Családiház-építési Program Ócsa 

területén felépült 80 db lakhatási célú ingatlan beruházásban megvalósult házak – 

Ócsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű rendszeréről történő – 

víziközmű ellátása, a településrész további fejlesztési lehetőségeinek biztosítása. 

- Segítendő feladat településfejlesztés, településrendezés belterületi lakóingatlanok 

víziközmű-szolgáltatással történő ellátásának biztosítása. 

- Jogszabályi rendelkezést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. (továbbian: Mötv.) 13.§. (1) bek. 1. pontja és 21. pontja tartalmazza. 

2.) nyilatkozik arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

megtérítését.  

3.) nyilatkozik arról, hogy bármely ingatlan vonatkozásában fennálló védettséghez kötődő 

kötelezettségeket vállalja, illetve annak megszüntetéséről intézkedik.  

4.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás 

során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.  

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly  igen 

Horváth Tamás igen 

Buza Ernő  igen 

Dönti Károly  nem 

Dr.Gallai Zoltán  igen 

Inczeffy Szabolcs nem 

Kardos Zoltán  igen 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 5 igen és 2 nem 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

61/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 13.§-a és az Állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. tv. 36.§. (2) bek. c./ pontja alapján tulajdonba adásra vonatkozó igényt 

nyújt be az MNV Zrt-hez az alábbi állami vagyonelemek vonatkozásában: 

- A  Szociális Családiház-építési Program Ócsa területén felépült 80 db lakhatási célú 

ingatlan beruházásban megvalósult, azok víziközmű ellátását biztosító víziközmű 

rendszerek és tartozékaik kapcsán. 

- Az állami vagyonelem felhasználási célja a Szociális Családiház-építési Program Ócsa 

területén felépült 80 db lakhatási célú ingatlan beruházásban megvalósult házak – 

Ócsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű rendszeréről történő – 

víziközmű ellátása, a településrész további fejlesztési lehetőségeinek biztosítása. 

- Segítendő feladat településfejlesztés, településrendezés belterületi lakóingatlanok 

víziközmű-szolgáltatással történő ellátásának biztosítása. 

- Jogszabályi rendelkezést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. (továbbian: Mötv.) 13.§. (1) bek. 1. pontja és 21. pontja tartalmazza. 

2.) nyilatkozik arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

megtérítését.  

3.) nyilatkozik arról, hogy bármely ingatlan vonatkozásában fennálló védettséghez kötődő 

kötelezettségeket vállalja, illetve annak megszüntetéséről intézkedik.  
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4.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás 

során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.  

 

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

Felelős: 1.) --  1.)-2.)-3.)-4.) Polgármester 

 

 

3.7 napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. által – a Szociális Családiház-építési Program Ócsa területén felépült 80 

db lakhatási célú ingatlan üzemeltetési feladatainak ellátására – benyújtandó 

pályázathoz 

 

Bukodi Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, név szerinti szavazást 

kér a következő határozati javaslatra: 

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

Kft. 100 %-os tulajdonosa:  

1.) hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. ajánlatot nyújtson be a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által 

a Szociális Családiház-építési Program Ócsa területén felépült 80 db lakhatási célú 

ingatlan üzemeltetési feladatainak ellátása céljából kiírt ajánlattételi felhívásra. 

2.) sikeres pályázat esetén hozzájárul, hogy az Ügyvezető az ajánlattételi felhívásban 

foglaltaknak megfelelő tartalmú feladat-ellátási szerződést kössön a Nemzeti 

Eszközkezelő Zrt-vel. 

3.) felkéri az  Ügyvezetőt, hogy a pályázat elbírálásáról és a szerződéskötésről a 

tulajdonost tájékoztassa. 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly  igen 

Horváth Tamás igen 

Buza Ernő  igen 

Dönti Károly  nem 

Dr.Gallai Zoltán  igen 

Inczeffy Szabolcs nem 

Kardos Zoltán  igen 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 5 igen és 2 nem 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

62/2014./III.26./ számú határozat: 

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

Kft. 100 %-os tulajdonosa:  

1.) hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. ajánlatot nyújtson be a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által 

a Szociális Családiház-építési Program Ócsa területén felépült 80 db lakhatási célú 

ingatlan üzemeltetési feladatainak ellátása céljából kiírt ajánlattételi felhívásra. 

2.) sikeres pályázat esetén hozzájárul, hogy az Ügyvezető az ajánlattételi felhívásban 

foglaltaknak megfelelő tartalmú feladat-ellátási szerződést kössön a Nemzeti 

Eszközkezelő Zrt-vel. 

3.) felkéri az  Ügyvezetőt, hogy a pályázat elbírálásáról és a szerződéskötésről a 

tulajdonost tájékoztassa. 

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

Felelős:  1.) -      2.)-3.) Ügyvezető 
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3.8 napirend tárgya: Ócsai vízi közművek vagyonbiztosítása 

 

Bukodi Károly polgármester: Hozzászólásokat kér. 

 

dr.Szabó György jegyző: Törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak a vagyontárgyaira 

vagyonbiztosítást kötni.  Az alacsonyabb összegű ajánlatot javasolják elfogadásra.  

 

Kardos Zoltán képviselő: Gazdasági Bizottság tárgyalta a témát és a legalacsonyabb 

ajánlattevőt javasolja elfogadásra.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos és A víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 9.§. (3) bekezdése alapján ellátásért felelős: 

1.) Az ócsai víziközművek vagyonbiztosítási szerződését a beadott árajánlat alapján a 

Generali-Providencia Biztosító Zrt-vel (1055 Budapest, Teréz körút 42-44.) köti meg. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a vagyonbiztosítási szerződés aláírására, a szükséges 

nyilatkozatok és egyéb adminisztratív teendők megtételére. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

63/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos és A víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 9.§. (3) bekezdése alapján ellátásért felelős: 

1.) Az ócsai víziközművek vagyonbiztosítási szerződését a beadott árajánlat alapján a 

Generali-Providencia Biztosító Zrt-vel (1055 Budapest, Teréz körút 42-44.) köti meg. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a vagyonbiztosítási szerződés aláírására, a szükséges 

nyilatkozatok és egyéb adminisztratív teendők megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

3.9 napirend tárgya: Döntés a régi Alsópakonyi településrész közvilágításának 

tervezésére érkezett ajánlatokról 

 

Bukodi Károly polgármester: Az elmúlt ülésen már jelezte, hogy a régi részen a bekötő útra 

szükséges. Első lépésben a tervezés, később a kivitelezés is bekerül, ami előre láthatóan kb. 

három millió forint lesz. A legkedvezőbb ajánlatot a  Wiring Kft. adta, javasolja bízzák meg a 

tervezéssel.  

Szavazást kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.)  régi alsópakonyi településrész közvilágítási hálózat tervezésére Molnár Klára (Wiring 

Kft.) 200.000 Ft+ÁFA összegű ajánlatát fogadja el.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 
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A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

64/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.)  régi alsópakonyi településrész közvilágítási hálózat tervezésére Molnár Klára (Wiring 

Kft.) 200.000 Ft+ÁFA összegű ajánlatát fogadja el.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 

 

Határidő: 1.) azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

3.10 napirend tárgya: Döntés az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 1773/24. 
hrsz-ú ingatlan (kis gimnázium) bontásáról 

 

Bukodi Károly polgármester: Az Igazgató asszony levelét és Szőlősi Zsolt fotóit csatolták.  

Kiegészíteni valója nincs, három árajánlat beszerzését javasolja. 

 

Dönti Károly képviselő: Egyetért a bontással és megkérdezi, hogy van-e kapcsolatosan 

elképzelése a gimnáziumnak.  

 

Bukodi Károly polgármester: az Igazgató Asszony ellképzelése szerint egyszer tanuszoda 

építését képzeli majd el, tornatermük is idővel kicsinek bizonyul. Jelenleg a ballagás idején 

parkolóhelyként szolgál majd.  

Szavazást kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 1773/24. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, 

1.) elviekben egyetért azzal, hogy a romos állagú, évek óta használaton kívül álló ingatlan 

– figyelemmel a gazdaságossági szempontokra is – elbontásra, az alatta lévő terület 

pedig lehetőség sík kialakítású tereprendezésre kerüljön.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban jelzett munkálatokra vonatkozóan 

árajánlatokat szerezzen be és azt terjessze be a Képviselő-testület soron következő 

munkaterv szerinti ülésére.  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

65/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 1773/24. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, 

1.) elviekben egyetért azzal, hogy a romos állagú, évek óta használaton kívül álló ingatlan 

– figyelemmel a gazdaságossági szempontokra is – elbontásra, az alatta lévő terület 

pedig lehetőség sík kialakítású tereprendezésre kerüljön.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban jelzett munkálatokra vonatkozóan 

árajánlatokat szerezzen be és azt terjessze be a Képviselő-testület soron következő 

munkaterv szerinti ülésére.  

 

Határidő: 1.) azonnal 2.) folyamatos és munkaterv szerint következő testületi ülés  

Felelős: 1.) – 2.) polgármester 
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3.11 napirend tárgya: Döntés a Baross utcai Óvoda kertrendezési-növénytelepítési 

munkáról 

 

Bukodi Károly polgármester: Az óvoda felújításakor már tervezték az előkert rendbetételét 

is. Ezen munkák tervét közösen az Óvodavezető asszonnyal nézték át. Tujasor folytatódna a 

bölcsődétől és egy-két parkos rész kerülne kialakításra. 

 

Dönti Károly képviselő: Fontosabbnak tartaná, hogy az óvoda előtt is olyan parkoló kerüljön 

kialakításra, mint a bölcsőde előtt, valamint az építés során tönkretett út rendbetételére is 

javaslatot tesz. Az ócsai vállalkozók esetleg nem tennének felajánlást a parkosítás 

elvégzésére? Az összegeket kicsit magasnak tartja.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) A Napsugár Napközi Otthonos Óvoda (2364 Ócsa, Baross u. 14.) növénytelepítési, 

kertrendezési (fakivágás) munkálataival Gál Attila (2364 Ócsa, Vágóhíd u. 7/a) 

kertépítő vállalkozót bízza meg. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

66/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) A Napsugár Napközi Otthonos Óvoda (2364 Ócsa, Baross u. 14.) növénytelepítési, 

kertrendezési (fakivágás) munkálataival Gál Attila (2364 Ócsa, Vágóhíd u. 7/a) 

kertépítő vállalkozót bízza meg. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

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

Felelős: 1.) -2.) polgármester 

 

 

 

3.12 napirend tárgya: Támogatás a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága az EGT 

finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése és 

megújítási Vidéki kulturális és természeti örökség c. intézkedéséhez (Kódszám: 

HU07PA16-A2-2013.) pályázaton történő indulásához 

 

Bukodi Károly polgármester: A DINPIG Igazgatója kereste meg Őt ezzel a kéréssel, 

pályázatot tudnának benyújtani. Ennek a pályázatnak a keretében – több más fejlesztés mellett 

– szeretnének egy pajtaszínházat építeni a volt Lakatos-ház helyére, valamint a kerítést is 

tovább építenék. Mivel mindkét terület önkormányzati tulajdonban van, szükséges a 

tulajdonosi hozzájárulásuk.  Amennyiben a pályázat kivitelezése megtörténik, külön 

megállapodnának a felépítmény használatáról.  

 

Dönti Károly képviselő: kéri, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati-tervezet egyes 

pontjairól külön-külön szavazzanak. Az ágasházzal kapcsolatos döntéssel nem ért egyet, 

hiszen már eddig is szakszerűtlenül, engedély nélkül végeztek ott munkálatokat.  
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Bukodi Károly polgármester: Amennyiben nem adnak tulajdonosi hozzájárulást, nem 

tudnak pályázni. Nem nyúlnak az ágasházhoz, csak a szomszéd telek felől elvezetik az oda 

folyó vizet. A ledobott vakolatot pótolják és újra meszelik.  

 

dr.Gallai Zoltán képviselő: Pont ezt szerette volna elmondani, nem adnak oda semmit, de ha 

nem járulnak hozzá, nem lehetséges pályázni. A pályázat sikeressége esetén, a megépült 

épülettel gazdagodik a településük.  

 

Dönti Károly képviselő: Az ágasházra vonatkozó rész kivételét kéri. A DINPIG pályázatát 

támogatja, de ágasház nélkül.  

 

Bukodi Károly polgármester: A vitát lezárja. Az ágasház használati szerződésében az állag 

megóvás a DINPIG feladata, ennek tesz eleget.  

A napirendi ponthoz tartozó határozat 1.) pontjára kér szavazást: 

1.) támogatja, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága az EGT finanszírozási 

Mechanizmusok 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítási 

Vidéki kulturális és természeti örökség c. intézkedéséhez (Kódszám: HU07PA16-A2-

2013.) pályázaton induljon. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a határozat 1.) 

pontját elfogadta. 

 

Bukodi Károly polgármester: a napirendi ponthoz tartozó határozat 2.) pontjára kér 

szavazást: 

2.) támogatja, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága az EGT finanszírozási 

Mechanizmusok 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítási 

Vidéki kulturális és természeti örökség c. intézkedéséhez (Kódszám: HU07PA16-A2-

2013.) pályázaton induljon. 

 

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

határozat 2.) pontját elfogadta. 

 

Bukodi Károly polgármester: a napirendi ponthoz tartozó határozat 3.) pontjára kér 

szavazást: 

3.) ehhez tulajdonosi hozzájárulását adja a 2648. és a 2649. hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok vonatkozásában. 

 

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

3.) pontját elfogadta. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az alábbi határozatot 

megalkotta: 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

67/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) támogatja, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága az EGT finanszírozási 

Mechanizmusok 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítási 

Vidéki kulturális és természeti örökség c. intézkedéséhez (Kódszám: HU07PA16-A2-

2013.) pályázaton induljon. 
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2.) ehhez tulajdonosi hozzájárulását adja a 2648. és a 2649. hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok vonatkozásában. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt intézkedések 

megvalósításához szükséges építéshatósági engedélyezési eljárás során a tulajdonosi 

nyilatkozatokat, illetve szükséges egyéb nyilatkozatokat megtegye, adminisztratív 

intézkedéseket végrehajtsa. 

 

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

Felelős: 1.) --  2.) Polgármester  

 

 

3.13 napirend tárgya: Tájékoztatás haszonbérleti szerződés megkötéséről 

 

Bukodi Károly polgármester: Kiegészítés, kérdés, észrevétel nem volt. Szavazást kér a 

következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  tudomásul veszi és egyben jóváhagyja az 

Önkormányzat és Csóka Jenő  (2364 Ócsa, Géza fejedelem u. 11.) ócsai lakossal kötött 

haszonbérleti szerződésben foglaltakat.  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

68/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  tudomásul veszi és egyben jóváhagyja az 

Önkormányzat és Csóka Jenő  (2364 Ócsa, Géza fejedelem u. 11.) ócsai lakossal kötött 

haszonbérleti szerződésben foglaltakat.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Bukodi Károly polgármester 

 

 

3.14 napirend tárgya: Ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról 

 

Bukodi Károly polgármester: Szabályaik szerint az intézményeknek az ünnepségen szereplő 

gyermekek műsorát követően 30-30.000,- Ft támogatás adnak alapítványuk részére. Szavazást 

kér a következő határozati javaslatra:  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1.) a Bolyai János Gimnázium osztályainak tanulóinak 2014. januárban a Magyar Kultúra 

Napján nyújtott színvonalas műsorban történő szereplését a Bolyai János Alapítvány 

számára adott támogatásként 30.000,- Ft-al ismeri el. 

2.) A támogatás folyósítására az önkormányzat 2014. évi költségvetés képviselőtestületi 

keret  előirányzatának terhére kerül sor. 

3.) Halászy Károly Általános Iskola tanulóinak 2014. március 15-én az 1848. forradalom 

és szabadságharc emlékére nyújtott színvonalas műsorban történő szereplését a Ócsa 

Halászy Károly Iskoláért Alapítvány számára adott támogatásként 30.000,- Ft-al 

ismeri el. 

4.) A támogatás folyósítására az önkormányzat 2014. évi költségvetés képviselőtestületi 

keret előirányzatának terhére kerül sor. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

69/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1.) a Bolyai János Gimnázium osztályainak tanulóinak 2014. januárban a Magyar Kultúra 

Napján nyújtott színvonalas műsorban történő szereplését a Bolyai János Alapítvány 

számára adott támogatásként 30.000,- Ft-al ismeri el. 

2.) A támogatás folyósítására az önkormányzat 2014. évi költségvetés képviselőtestületi 

keret  előirányzatának terhére kerül sor. 

3.) Halászy Károly Általános Iskola tanulóinak 2014. március 15-én az 1848. forradalom 

és szabadságharc emlékére nyújtott színvonalas műsorban történő szereplését a Ócsa 

Halászy Károly Iskoláért Alapítvány számára adott támogatásként 30.000,- Ft-al 

ismeri el. 

4.) A támogatás folyósítására az önkormányzat 2014. évi költségvetés képviselőtestületi 

keret előirányzatának terhére kerül sor. 

Határidő:  1. -3.) pont vonatkozásában azonnal 

                 2.-4.)  pont vonatkozásában azonnal és folyamatos 

Felelős:     1.-3.) pont –- 

                 2.-4.) pont vonatkozásában polgármester 

 

 

3.15 napirend tárgya: I. Ócsai Juhfesztivál, hagyományteremtő rendezvény, támogatása 

 

Bukodi Károly polgármester: Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 

 

Dönti Károly képviselő: Nem érti, miért kell ezt az önkormányzatnak 350 eFt-al támogatni.  

 

Bukodi Károly polgármester: Ez egy egész napos program. Ócsa város lakosságának szól, 

mint más hasonló civil szervezeti rendezvények. Fellépők lesznek egész nap. Ezekhez a 

színpad bérlése, hangtechnika biztosítása, támogatást kérnek.  

 

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

Képviselő-testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester: Ez a rendezvény megalapozhatja a későbbi állandó fesztivál 

kialakítását, mint a környéken több településen is van. A Vidékfejlesztési Minisztérium és az 

Országos Juh Szövetség is a rendezvény mellé áll.  

Szavazást kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) 350.000,- Ft-al támogatja – Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 

biztosított céljellegű támogatások képviselőtestületi keret terhére - az Ócsautó Kft-t 

(Ócsa, Somogyi B.u.8.) az I. Ócsai Juhfesztivál megrendezése céljából. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
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A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

következő határozatot hozta: 

70/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) 350.000,- Ft-al támogatja – Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 

biztosított céljellegű támogatások képviselőtestületi keret terhére - az Ócsautó Kft-t 

(Ócsa, Somogyi B.u.8.) az I. Ócsai Juhfesztivál megrendezése céljából. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

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

Felelős: 1.) --  2.) polgármester 

 

 

3.16 napirend tárgya: A veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos megállapodás 

jóváhagyása 

 

Kardos Zoltán képviselő: A ROLFIM Szövetkezet vállalná az elektronikai hulladékok 

elszállítását ingyenesen. Az önkormányzatnak kellene az újságjában megjelentetni ezt a 

lehetőséget és a helyet kell biztosítani a begyűjtéshez. Május 17-én 8.00-12.00 órakor kerülne 

erre sor. Az elszállított hulladék szétbontásáról jegyzőkönyvet fognak küldeni.  Ez még 

környezetvédelmi pályázatnál is felhasználható.  

A másik cég a Faragó és Fia Kft., akik csak veszélyes hulladékokat szállítanak. Velük még 

tárgyalást folytat.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2014. 

május 17-én 8.00-12.00 óráig tervezett ingyenes veszélyes hulladék gyűjtésére és 

elszállítására a ROLFIM Elektrotechnikai és Finommechanikai Szövetkezettel (1027 

Budapest, Margit krt. 56. mfsz. 2.) és a Faragó és Fia Környezetvédelmi Kft. (2366 Kakucs, 

Rónay Gy. u.2.)  megállapodást írjon alá. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

71/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2014. 

május 17-én 8.00-12.00 óráig tervezett ingyenes veszélyes hulladék gyűjtésére és 

elszállítására a ROLFIM Elektrotechnikai és Finommechanikai Szövetkezettel (1027 

Budapest, Margit krt. 56. mfsz. 2.) és a Faragó és Fia Környezetvédelmi Kft. (2366 Kakucs, 

Rónay Gy. u.2.)  megállapodást írjon alá. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  Polgármester 
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3.17 napirend tárgya: Képviselő-testületi támogatás büntetőeljárás megindításához 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Bizonyos helyre kikerült 2013. december 19-i zárt testületi 

ülés anyaga és ez nyilvánosság elé is került. A zárt ülés anyaga csak a képviselőkre tartozik, 

csak a hozott határozat kerülhet ki. Ennek ellenére olyan adatok kerültek nyilvánosság elé, 

melyeket nem lehet megjelentetni. Kéri, hogy az alábbiakban ismertetett határozati javaslat 

elfogadásával Jegyző úr büntetőeljárás megindítását kezdeményezze. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) felkéri a Jegyzőt, mint a törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlóját, hogy ismeretlen 

tettes ellen tegyen feljelentést az illetékes nyomozó hatóságnál, annak megállapítása 

érdekében, hogy zárt ülés hogyan és ki által kerülhetett nyilvánosságra. 

2.) felkéri a Jegyzőt, hogy az 1.) pontban meghatározottakon túl az eljárás lefolytatásához 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

3.) hozzájárulását adja ahhoz, hogy a zárt ülés anyagát a nyomozó hatóság, későbbiekben 

a bíróság és az esetlegesen az ügyben meghatalmazott jogi képviselő megismerje, 

egyben a titoktartás alóli felmentést kizárólag a konkrét ügy tekintetében részükre 

megadja.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Lehet tudni, hogy melyik ülésen volt? 

 

Bukodi Károly polgármester: 2013. december 19-i testületi ülés zárt ülése.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Lehet tudni a témát? 

 

Bukodi Károly polgármester: Nem fog nyílt ülésen a zárt ülésen történtekről. Mindegy mi 

volt a téma, az Ötv. szerint a zárt ülés anyaga nem mehet ki. Ez az elv a lényeg. Név szerinti 

szavazást kér az előbb ismertetett határozati javaslatra. 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly  igen 

Horváth Tamás igen 

Buza Ernő  igen 

Dönti Károly  igen 

Dr.Gallai Zoltán  igen 

Inczeffy Szabolcs nem 

Kardos Zoltán  igen 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 6 igen és 1 nem 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

72/2014./III.26./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) felkéri a Jegyzőt, mint a törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlóját, hogy ismeretlen 

tettes ellen tegyen feljelentést az illetékes nyomozó hatóságnál, annak megállapítása 

érdekében, hogy zárt ülés hogyan és ki által kerülhetett nyilvánosságra. 

2.) felkéri a Jegyzőt, hogy az 1.) pontban meghatározottakon túl az eljárás lefolytatásához 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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3.) hozzájárulását adja ahhoz, hogy a zárt ülés anyagát a nyomozó hatóság, későbbiekben 

a bíróság és az esetlegesen az ügyben meghatalmazott jogi képviselő megismerje, 

egyben a titoktartás alóli felmentést kizárólag a konkrét ügy tekintetében részükre 

megadja.  

 

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

Felelős:   1.)-2.) Jegyző 3.) -- 

 

 

4.1 napirend tárgya: Inczeffy Szabolcs interpellációja 

 

Bukodi Károly polgármester: Kiegészíti a válasz második részét. Fodor László által a 

kérdés úgy szólt, hogy: „Kinek (kiknek), milyen cégnek, vagy magán személynek fizet az 

Önkormányzat, vagy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő városüzemeltetési kft 

őrzés-védelemre az Ócsai Lakópark kapcsán?”  (Jegyző úr már Fodor úrnak megválaszolta a 

levelét ebben a kérdésben.)  A kérdés első részére válasza a leírtak szerint: Ócsa Város 

Önkormányzata az Ócsai Lakópark kapcsán őrzés-védelem céljára sem cégnek, sem 

magánszemélynek nem teljesít, nem teljesített semmilyen kifizetést. Az Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. nevében az Ügyvezető jogosult nyilatkozni.  A választ 

kiegészíti a következőkkel, testületi ülésen döntöttek erről 2013. május 30-án az alábbiak 

szerint: 

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

Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Társasági Szerződés 9.) pontjában foglaltak szerint eljárva 

felhatalmazza a Kft. Ügyvezetőjét, hogy Uniform Team Kft-vel (2364 Ócsa, Halászy K.u.4.) 

az Ócsai Szociális Családiház-építési Programban megvalósított, de jelenleg üresen álló 

ingatlanok őrzés-védelmével kapcsolatos szerződés aláírására.  

Megkérdezi, hogy elfogadja-e a Képviselő úr az adott válaszát. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő:  Az interpellációjára adott választ elfogadta. 

 

 

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

 

Nem volt a napirend keretében hozzászólás. 

 

 

6.napirend tárgya: Egyebek 

 

Dönti Károly képviselő: Az előzőekhez kötődően megkérdezi, hogy tudomása szerint a 

Nemzeti Eszközkezelő fizeti az őrzést, miért vállalt be ebben közvetítő szerepet az 

önkormányzat? 

 

Bukodi Károly polgármester: Alpolgármester urat bízta meg a témával, Ő válaszol. 

 

Dönti Károly képviselő: Nem, Polgármester úrtól kéri a választ. Ha a Polgármester úr most 

nem tud válaszolni, kéri írásban a választ.  
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Horváth Tamás alpolgármester: A Nemzeti Eszközkezelő megkereste a Városüzemeltetési 

Kft-t, hogy a helyben ellátható lakóparkos feladatokat haszonnal elvállalja-e. A Kft. elvállalta 

és szerződést kötött az Eszközkezelővel, mely szerződés többek között tartalmazza az őrzés-

védelmet, javításokat, sürgősségi ügyeletet lát el javításokra. Ennek jóváhagyásáról képviselő-

testületi döntés is született. Ez a szerződés április 1-el megszűnik. Új szerződéskötésre kerül 

sor, mert addig várhatóan benépesül a lakópark. Az Eszközkezelőnél lehet már pályázni a 

lakásokra. A katasztrófa helyzetre vonatkozóan az a tény, hogy addig lehet felhasználni az 

üres lakásokat, amíg lakó nem kerül bele.  

 

Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalt az áprilisban esedékes Föld Napja 

alkalmából történő szemétgyűjtésről is.  Felvette a kapcsolatot a Magyar Közút Zrt. 

illetékesével, aki most válaszolt miszerint nem szervez akciót és nem támogatja a programot.  

Megpróbál még arról egyeztetni, hogy legalább az összegyűjtött szemetet szállítsák el.  

 

A következő napirend megtárgyalásához a polgármester zárt ülést rendel el. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

      Bukodi Károly          Dr. Szabó György 

       polgármester         jegyző 
 

 

 


