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J E G Y Z Ő K Ö NY V : 

 

Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 9. napján 16.00 

órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

A Képviselő-testület 6 fővel jelen van. Az ülésről távol maradt: Bukodi Jánosné, Dönti Károly 

és Inczeffy Szabolcs képviselő.  

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Inczeffy Szabolcs képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

 

Bukodi Károly polgármester: Köszönti a Képviselő-testület megjelent tagjait. 2014. április 

9-én (szerdán) 16.00 órára összehívott rendkívüli képviselőtestületi ülést megnyitja.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van és határozatképes. Bukodi Jánosné 

és Dönti Károly képviselő jelezte távolmaradását. Inczeffy Szabolcs nem jelzett. Rendkívüli 

ülés lévén, a napirendről nem kell szavazniuk. A rendkívüli ülés indokait az 

előterjesztésekben is jelezte, több pályázattal kapcsolatos döntés szükséges. Az ülés 

megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali épületében a tanácsteremben kerül sor. 

 

 

NAPIREND: 

 

1./ Tárgy:   Döntés Ócsa, Üllői út és Budapest-Kecskemét vasútvonal keresztezésében 

gyalogos átvezetés a járda tervezésére érkezett ajánlatokról  

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

2./ Tárgy:       a./ Döntés a „Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 

energetikai fejlesztése”című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú 

projekt megvalósításához szükséges építészeti felújítási tervdokumentáció 

elkészítésére érkezett ajánlatokról című napirendhez  

b./  Döntés az „Az Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai 

korszerűsítése” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú projekt 

megvalósításához szükséges az épületgépészeti valamint építészeti felújítási 

tervdokumentáció elkészítésére érkezett ajánlatokról 

c./  Döntés az „Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos 

Óvodában” című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú projekt 

megvalósításához szükséges építészeti felújítási tervdokumentáció 

elkészítésére érkezett ajánlatokról 

     Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

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

ingatlan (kis gimnázium) bontására érkezett ajánlatokról 

     Előadó:        Bukodi Károly polgármester 
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4./ Tárgy:           Döntés az Ócsa Bajcsy Zs. utca – Polgármesteri Hivatal közötti fák 

pótlására érkezett ajánlatokról 

     Előadó:        Bukodi Károly polgármester  

 

5./ Tárgy: Döntés a Református templom díszkivilágítás átalakítására érkezett 

ajánlatokról 

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

6./ Tárgy:           Döntés járdaépítésre érkezett ajánlatokról 

     Előadó:         Bukodi Károly polgármester  

 

7./ Tárgy:          Támogatás az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola  műfüves pályaépítési 

projekt benyújtásához 

     Előadó:        Bukodi Károly polgármester 

 

8./ Tárgy:          Építési és telekalakítási tilalom törlési kérelem 

     Előadó:        Bukodi Károly polgármester 

      

 

1.napirend tárgya: Döntés Ócsa, Üllői út és Budapest-Kecskemét vasútvonal 

keresztezésében gyalogos átvezetés a járda tervezésére érkezett ajánlatokról  

 

Bukodi Károly polgármester: Lakossági panaszok kapcsán szeretne azon változtatni, hogy 

védetlenül keljenek át a vasúti átjárón az arra közlekedők. Először talán a forgalmasabb Üllői 

úti vasúti átjáróra kért be három árajánlatot a tervezési munkálatokra. Javasolja, hogy a 

legkisebb összegű árajánlatot adó UNITEF-SZALAMANDRA Kft. bízzák meg a munkával.  

 

dr.Gallai Zoltán képviselő: Megkérdezi, hogy várhatóan a munkaköltség mennyi lesz, ha 

már a tervezés összeges ilyen magas. Ez a költség megoszlik-e a MÁV-al. 

 

Bukodi Károly polgármester: Ez az összeg csak az engedélyek beszerzésére és a tervekre 

vonatkozik és mind az önkormányzatot terheli. Nem érdemes a MÁV-al tárgyalásokat 

kezdeni az eddigi tapasztalatok alapján.  A temetőnél véget érő járdát meg kell hosszabbítani 

a sínekig és ezt követően labirintus korlátot tesznek le a felszínen. Nem gondolja, hogy ez 

több milliós nagyságrendű költséget képvisel.  

Szavazást kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Üllői út – Budapest-Kecskemét vasútvonal kereszteződésében létesítendő gyalogos 

járda és a hozzá vezető járdaszakaszok egyesített – engedélyezésre alkalmas kiviteli – 

terveinek elkészítésével az UNITEF-SZALAMANDRA Mérnöki Iroda Kft-t (1119 

Budapest, Bornemissza tér 12.) bízza meg. 

2.) az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtására Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében foglalt Beruházási keretében biztosítja a forrásoldalt. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés aláírására.  
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

 

75/2014./IV.9./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Üllői út – Budapest-Kecskemét vasútvonal kereszteződésében létesítendő gyalogos 

járda és a hozzá vezető járdaszakaszok egyesített – engedélyezésre alkalmas kiviteli – 

terveinek elkészítésével az UNITEF-SZALAMANDRA Mérnöki Iroda Kft-t (1119 

Budapest, Bornemissza tér 12.) bízza meg. 

2.) az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtására Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében foglalt Beruházási keretében biztosítja a forrásoldalt. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés aláírására.  

 

Határidő: 1.) azonnal 2.) folyamatos  

Felelős: 1.) -    2.) polgármester 

 

 

2a. napirend tárgya:  Döntés a „Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi 

Szakközépiskola energetikai fejlesztése”című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító 

számú projekt megvalósításához szükséges építészeti felújítási tervdokumentáció 

elkészítésére érkezett ajánlatokról című napirendhez  

 

Bukodi Károly polgármester: A tavaly módosított közbeszerzési szabályzat alapján 

szükséges most jóváhagyni egy építészeti felújítási tervdokumentációt. Az előterjesztés 

címébe tévesen került be az épületgépészet, mert az a Bolyainál és az óvodánál már meg van.  

Három ajánlat érkezett. 

Szavazást kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Megbízza az Optimum Term Kft-t (1134 Budapest, Gidófalvi u. 33.) a KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0144 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódóan 

„Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai 

fejlesztése”című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144 azonosító számú projekt 

megvalósításához szükséges építészeti felújítási tervdokumentáció elkészítésével. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

 

76/2014./IV.9./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Megbízza az Optimum Term Kft-t (1134 Budapest, Gidófalvi u. 33.) a KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0144 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódóan 

„Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai 

fejlesztése”című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144 azonosító számú projekt 

megvalósításához szükséges építészeti felújítási tervdokumentáció elkészítésével. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

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

Felelős:    Polgármester  
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2b. napirend tárgya:   Döntés az „Az Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai 

korszerűsítése” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú projekt 

megvalósításához szükséges az épületgépészeti valamint építészeti felújítási 

tervdokumentáció elkészítésére érkezett ajánlatokról 

 

Bukodi Károly polgármester: Az Egressy Gábor Szabadidőközpont vonatkozásában két 

tervdokumentáció elkészítése szükséges az épületgépészeti és az építészeti felújítási, mivel 

nem régen kaptak értesítést, hogy nyertek.  Először tehát a részvétel és önerő vonatkozásában 

kér szavazást a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. A pályázat megvalósítási helyszíne: Egressy Gábor Szabadidő Központ (2364 Ócsa, 

Bajcsy Zs. u. 46-48.)  

2. A pályázat megvalósítási helyszíne: Ócsa, 1458 hrsz. 

3. A projekt megnevezése: Az Egressy Gábor Szabadidő Központ energetikai 

korszerűsítése. 

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 90.513.574 Ft. 

6. A tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 

90.513.574 Ft. 

7. Önkormányzati saját erő összege egyéb forrásból: 13.577.252 Ft 

8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 76.936.322 Ft. 

9. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a KEOP 

forrásból nyújtott elnyert támogatáshoz az önkormányzati saját forrás összegét, 

13.577.252 Ft összegben a 2014. évi költségvetésében elkülöníti.  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

 

77/2014./IV.9./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. A pályázat megvalósítási helyszíne: Egressy Gábor Szabadidő Központ (2364 Ócsa, 

Bajcsy Zs. u. 46-48.)  

2. A pályázat megvalósítási helyszíne: Ócsa, 1458 hrsz. 

3. A projekt megnevezése: Az Egressy Gábor Szabadidő Központ energetikai 

korszerűsítése. 

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 90.513.574 Ft. 

6. A tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 

90.513.574 Ft. 

7. Önkormányzati saját erő összege egyéb forrásból: 13.577.252 Ft 

8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 76.936.322 Ft. 

9. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a KEOP 

forrásból nyújtott elnyert támogatáshoz az önkormányzati saját forrás összegét, 

13.577.252 Ft összegben a 2014. évi költségvetésében elkülöníti.  

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester  
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Bukodi Károly polgármester: Itt szükséges mindkét döntés. Először az építészeti terv 

vonatkozásában döntenének.  Legalacsonyabb ajánlatot erre az Optimum Term Kft. adta, 

szavazást kér elfogadásukra az alábbiak szerint: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Megbízza az Optimum Term Kft. (1134 Budapest, Gidófalvi u. 33.)  „Az Egressy 

Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-

0198 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges építészeti 

tervdokumentáció elkészítésével. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

 

78/2014./IV.9./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Megbízza az Optimum Term Kft. (1134 Budapest, Gidófalvi u. 33.)  „Az Egressy 

Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-

0198 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges építészeti 

tervdokumentáció elkészítésével. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

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

Felelős:    Polgármester  

 
 
Bukodi Károly polgármester: Az épületgépészeti tervdokumentációra is három ajánlat 

érkezett. Javasolja a legkedvezőbb elfogadását az Optimum Term Kft-t. Szavazást kér a 

következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Megbízza az Optimum Term Kft-t (1134 Budapest, Gidófalvi u. 33.) „Az Egressy 

Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-

0198 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges épületgépészeti 

tervdokumentáció elkészítésével. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

 

79/2014./IV.9./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Megbízza az Optimum Term Kft-t (1134 Budapest, Gidófalvi u. 33.) „Az Egressy 

Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-

0198 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges épületgépészeti 

tervdokumentáció elkészítésével. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

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

Felelős:    Polgármester  
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2c. napirend tárgya:  Döntés az „Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi 

Otthonos Óvodában” című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú projekt 

megvalósításához szükséges építészeti felújítási tervdokumentáció elkészítésére 

érkezett ajánlatokról 

 

Bukodi Károly polgármester: Most az óvoda vonatkozásában szavaznak, ahol szintén már 

csak az építészeti tervdokumentációról szükséges. Legalacsonyabb az Optimum Term Kft. 

ajánlata, elfogadását kéri a következők szerint: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Megbízza az Optimum Term Kft-t (1134 Budapest, Gidófalvi u. 33.) „Energetikai 

korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában” című KEOP-5.5.0/A/12-2013-

0098 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges építészeti 

tervdokumentáció elkészítésével. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

 

80/2014./IV.9./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Megbízza az Optimum Term Kft-t (1134 Budapest, Gidófalvi u. 33.) „Energetikai 

korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában” című KEOP-5.5.0/A/12-2013-

0098 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges építészeti 

tervdokumentáció elkészítésével. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

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

Felelős:    Polgármester  

 

 

3. napirend tárgya: Döntés az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 1773/24. 

hrsz-ú ingatlan (kis gimnázium) bontására érkezett ajánlatokról 

 

Bukodi Károly polgármester: A Képviselő-testület előző ülésén hozott döntés alapján 

három árajánlatot kért be a bontásra. Az ajánlatokban a nettó árak szerepelnek, mert fordított 

ÁFÁ-s és azt az Önkormányzat fogja majd megfizetni.  

 

Kardos Zoltán képviselő: Tudomása szerint az épület alatt nagy pince van, betemetik-e a 

téglával, vagy a bontott anyaggal.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: Nincs nagy pince alatta, az utca felőli rész alatt nincs, csak 

a hátulsó rész alatt.  

 

Bukodi Károly polgármester: Ennek tömedékelésére hoznak valami finom anyagot. A 

dúcként használt anyagot félreteszik kerítés építés céljára. Javasolja, hogy a legalacsonyabb 

ajánlatot fogadják el, aki a Truck Trió Kft.  
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Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint a 1773/24 hrsz-ú ingatlan kizárólagos tulajdonosa 

1.) az ingatlan bontási munkálataival Truck Trio Kft. (2370 Dabas, Fő u. 69.) bízza meg. 

2.) az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtására Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében foglalt Beruházási keretében biztosítja a forrásoldalt. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

81/2014./IV.9./számú határozat: 

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

tulajdonosa 

1.) az ingatlan bontási munkálataival Truck Trio Kft. (2370 Dabas, Fő u. 69.) bízza meg. 

2.) az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtására Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében foglalt Beruházási keretében biztosítja a forrásoldalt. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

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

Felelős: 1.) -   2.) polgármester 

 

 

4. napirend tárgya: Döntés az Ócsa Bajcsy Zs. utca – Polgármesteri Hivatal közötti fák 

pótlására érkezett ajánlatokról 

 

Bukodi Károly polgármester: Mindenki előtt ismert, hogy a felújított Bajcsy Zs. út 

vonatkozásában öt éves karbantartási kötelezettségük van. Sajnos 28 db fa elpusztult, melynek 

okát nem sikerült kideríteni. Három ajánlatot kért be, de csak kettő érkezett, a harmadik cég 

jelezte, hogy nem kíván ajánlatot tenni. Ezek az ajánlatok a munkadíjat tartalmazzák.  Itt is 

javasolja, a legalacsonyabb ajánlatot adó BARIZSKERT KFT. elfogadását a következő 

határozattal. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Ócsa, Bajcsy Zs. úton kipusztult fák pótlásával a  BARIZSKERT KFT. (2364 Ócsa, 

Kiss János út 1/H) bízza meg, 

2.) az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtására Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében foglalt dologi kiadások terhére biztosítja a forrásoldalt. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

82/2014./IV.9./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Ócsa, Bajcsy Zs. úton kipusztult fák pótlásával a  BARIZSKERT KFT. (2364 Ócsa, 

Kiss János út 1/H) bízza meg, 

2.) az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtására Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében foglalt dologi kiadások terhére biztosítja a forrásoldalt. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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5.napirend tárgya: Döntés a Református templom díszkivilágítás átalakítására érkezett 

ajánlatokról 

 

Bukodi Károly polgármester: A következő téma egy évek óta húzódó ügy.  Több 

árajánlatuk is van, két fajta technológiáról. Megtérülési idejük 2-3 év a kV fogyasztás 

csökkenésével.  A Református Templom Vezetősége a 22 db új lámpa kiépítését támogatná. 

Újabb ajánlatot tesz. Ezt tegyék el. Javasolja, hogy időkapcsoló mellé tegyenek még egy 

villanyórát az önkormányzat nevére. Tisztán külön látják, hogy mennyibe kerül. Amit ezzel 

megtakarítanak, beteszik a hivatal melletti járda felújításába. A számlák mindenképpen az 

önkormányzatot terhelik, jelenleg 40-45 eFt a havi számla.  

 

Török László képviselő: Támogatja a javaslatot, időkapcsoló és villanyórával megoldható. 

 

Horváth Tamás alpolgármester: Javasolja, hogy az időkapcsolót a villanyóra mellé 

építtessék be és az önkormányzat műszaki irodája vezérelje.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra:  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) úgy döntött, hogy a református templom díszkivilágításának hosszú távú megoldása 

érdekében a tulajdonos hozzájárulása mellett az önkormányzat költségén a 

díszkivilágítás fogyasztását mérő önálló villanymérőt szereltet fel, mely által mért 

áramköltségek az önkormányzat által kerülnek kifizetésre. 

2.) az 1.) pontban körülírt munkálatok elvégzésével egyidejűleg a mérő mellett 

időkapcsoló kerül elhelyezésre, melynek szabályozott időtartam állítására kizárólag az 

üzemeltető önkormányzat Műszaki, Beruházó és Vállalkozói Irodája által kerül sor. 

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

szükséges nyilatkozatok, adminisztratív intézkedések megtételére. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

 

83/2014./IV.9./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) úgy döntött, hogy a református templom díszkivilágításának hosszú távú megoldása 

érdekében a tulajdonos hozzájárulása mellett az önkormányzat költségén a 

díszkivilágítás fogyasztását mérő önálló villanymérőt szereltet fel, mely által mért 

áramköltségek az önkormányzat által kerülnek kifizetésre. 

2.) az 1.) pontban körülírt munkálatok elvégzésével egyidejűleg a mérő mellett 

időkapcsoló kerül elhelyezésre, melynek szabályozott időtartam beállítására kizárólag 

az üzemeltető önkormányzat Műszaki, Beruházó és Vállalkozói Irodája által kerül sor. 

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

szükséges nyilatkozatok, adminisztratív intézkedések megtételére. 

 

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

Felelős:  1.)-3.) Polgármester  2.) Műszaki, Beruházó és Vállalkozói Iroda  
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6.napirend tárgya: Döntés járdaépítésre érkezett ajánlatokról 

 

Bukodi Károly polgármester: A hivatal melletti járda megépítését több minden indokolja, 

ezeket leírta az előterjesztésben. A Főépítész és a Műszaki Iroda egyeztetett a Közút KHT-

val, mert az útjukkal határos és a munkavégzést tisztázták. Az árajánlatok is ezeknek 

megfelelően kerültek bekérésre. 

 

Kardos Zoltán képviselő: Ez az elmúlt Gazdasági bizottsági ülésen is felmerült és akkor 

szóba került, hogy a túloldali lakókat megkérdezik, hogy maguk előttük is készítsék el a járdát 

az egységes kinézet miatt.  

 

Bukodi Károly polgármester: Nem tárgyalt velük, az aszfaltozásnál a kapubejárójukat 

elkészíttették, azt biztosan nem szedik fel.  A többi ingatlan előtt pedig nincs is járda.  A sárga 

térkővel folytatnák a hivatal végéig a járdát.  

 

Buza Ernő képviselő: Megkérdezi, hogy egészen a kapubejáróig kerül kiépítésre a járda? 

 

Bukodi Károly polgármester: Nem, csak a ház sarkáig, kialakítva a vízelvezetést.  

Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete  

1.) az önkormányzat épületének állagmegóvása céljából és gyalogos közlekedés 

megfelelő szintű biztosítása végett, az önkormányzat épülete melletti Üllői úti 

járdaszakasz felújítására vonatkozóan Galambos Csaba vállalkozó (2364 Ócsa, 

Halászy K.u.100.) árajánlatát fogadja el. 

2.) az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtására Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében foglalt Dologi kiadások keretében biztosítja a forrásoldalt. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

 

84/2014./IV.9./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az önkormányzat épületének állagmegóvása céljából és gyalogos közlekedés 

megfelelő szintű biztosítása végett, az önkormányzat épülete melletti Üllői úti 

járdaszakasz felújítására vonatkozóan Galambos Csaba vállalkozó (2364 Ócsa, 

Halászy K.u.100.) árajánlatát fogadja el. 

2.) az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtására Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében foglalt Dologi kiadások keretében biztosítja a forrásoldalt. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester: A Bolyai tér mellett járda rossz állapotát mindenki látja. Azért 

látják aláírását az ajánlatokon, mert kitöltendő táblázatban kérte meg az ajánlatot. A 

szükséges anyagmennyiség beszerzése az önkormányzat feladata. Talált olyan céget, aki a 

kész betont idehozza majd. Három ajánlat érkezett, a legolcsóbbat javasolja elfogadni: 
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Galambos Csaba ajánlatát. Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a Bolyai János térnek elnevezett közterület Falu Tamás utca mellett húzódó 

járdaszakasz felújítására vonatkozóan Galambos Csaba vállalkozó (2364 Ócsa, 

Halászy K.u.100.) árajánlatát fogadja el. 

2.) az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtására Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében foglalt Dologi kiadások keretében biztosítja a forrásoldalt. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.  

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

 

85/2014./IV.9./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a Bolyai János térnek elnevezett közterület Falu Tamás utca mellett húzódó 

járdaszakasz felújítására vonatkozóan Galambos Csaba vállalkozó (2364 Ócsa, 

Halászy K.u.100.) árajánlatát fogadja el. 

2.) az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtására Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében foglalt Dologi kiadások keretében biztosítja a forrásoldalt. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

7.napirend tárgya: Támogatás az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola  műfüves 

pályaépítési projekt benyújtásához 

 

Bukodi Károly polgármester: Az Iskola Igazgatónője pontosan leírta, hogy mi az 

elképzelése. Az eddigi sportolásra alkalmas hely kevés az iskolában. Április 11-ig kell beadni, 

most csak jelentkezni kell bizonyos nyomtatványok beküldésével. Ezt Szőlősi Zsolt kolléga 

már intézi. 2015-ben kerülne megvalósulásra. Amennyiben nyernek, akkor a Labdarugó 

Szövetség építi meg a műfüves pályát, csak a max. 5 mFt önrészt kell fizetniük. Ezen az 

iskola csak testnevelési órát szeretne tartani, nincs benne délutáni szabadidő sport, nem 

zavarnák a szomszédokat. A hátsó udvart szeretné az iskola rendbe tenni, elválasztani a 

konyhát és a maradék részt parkosítani. Ha a következő Képviselő-testület 2015-ben még sem 

kívánja megvalósítani, akkor lemondja és a tartalék listáról nyer valaki helyettük.  

Szavazást kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) pályázni kíván a Magyar Labdarugó Szövetség által kiírt Országos Pályaépítési 

Program pályázaton a tulajdonában és működtetésében álló Ócsai Halászy Károly 

Általános Iskolában műfüves focipálya megvalósítására. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatbenyújtásához szükséges 30 %-os önerő 

biztosításáról az iskolát fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyáli 

Tankerületének  illetékesével kezdjen tárgyalást.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok és 

adminisztratív intézkedések megtételére.  
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

 

86/2014./IV.9./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) pályázni kíván a Magyar Labdarugó Szövetség által kiírt Országos Pályaépítési 

Program pályázaton a tulajdonában és működtetésében álló Ócsai Halászy Károly 

Általános Iskolában műfüves focipálya megvalósítására. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatbenyújtásához szükséges 30 %-os önerő 

biztosításáról az iskolát fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyáli 

Tankerületének  illetékesével kezdjen tárgyalást.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok és 

adminisztratív intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

8. napirend tárgya: Építési és telekalakítási tilalom törlési kérelem 

 

Bukodi Károly polgármester: Nem volt kiegészítés, hozzászólás. Szavazást kér a következő 

határozati javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

1. Alberti József tulajdonos (címe: 2364 Ócsa, Temető köz 8.) kérésére Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az építési és telekalakítási tilalom 

törléséhez az Ócsa, Temető köz 1. szám alatt lévő, 2030 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában. 

2. Ezen döntés átvezetését az ingatlan-nyilvántartáson a kérelmezőnek kell 

kezdeményeznie a Körzeti Földhivatalnál. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

 

87/2014./IV.9./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

1. Alberti József tulajdonos (címe: 2364 Ócsa, Temető köz 8.) kérésére Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az építési és telekalakítási tilalom 

törléséhez az Ócsa, Temető köz 1. szám alatt lévő, 2030 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában. 

2. Ezen döntés átvezetését az ingatlan-nyilvántartáson a kérelmezőnek kell 

kezdeményeznie a Körzeti Földhivatalnál. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester 
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Bukodi Károly polgármester: Tájékoztatást ad még a következőkről. Két kedvező értesítő 

levelet is kaptak. Nyertessé nyilvánították az iskolára és a Dózsa telepi óvodára beadott 

napkollektoros pályázatukat. 43 mFt és 45 mFt értékben. Nagyon hiányzik még a Dózsa telepi 

Óvoda tetőcseréjére beadott pályázatuk jóváhagyása. Szigetelnek, nyílászárót és kazánt 

cserélnek, de mire építik a napkollektort.  

 

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

      Bukodi Károly        Dr. Szabó György 

       polgármester         jegyző 

 


