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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott 

üléséről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  

Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Buza Ernő  képviselő 

Dönti Károly   képviselő 

dr.Gallai Zoltán képviselő 

Inczeffy Szabolcs képviselő 

Kardos Zoltán  képviselő 

Török László  képviselő  

 

A Képviselő-testület 8 fővel van jelen. Az ülésre később érkezett Dönti Károly képviselő. 

 

Meghívottak: 

Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető 

Szűcs Jánosné  óvodavezető 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 

Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 

 

Bukodi Károly polgármester: A 2014. április 30-án (szerdán) 16.00 órára munkaterv szerint 

összehívott képviselőtestületi ülést megnyitja.  Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 fővel 

jelen van és határozatképes. Az ülésről távolmaradt Dönti Károly képviselő. Az ülés 

megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali épületében a tanácsteremben kerül sor. 

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megkérdezi, hogy kívánják-e kiegészíteni a napirendi 

javaslatot. 

 

dr.Szabó György jegyző: Két napirend kiegészítő javaslata van. Egyszer már döntött a 

Képviselő-testület az iskola műfüves focipálya pályázaton történő részvételről, itt a határozat 

javítása szükséges, 3.4 napirendként javasolja. A másik 3.14 napirendként javasolt napirend 

dr. Pálinkó Attila az iskola sportcsarnokának használatával kapcsolatos Képviselő-testületi 

állásfoglalást kér. Az anyag most került kiosztásra.  

 

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

határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiküldött napirendet az alábbi 

kiegészítésekkel, és a kiegészítéseket követő sorszámozás után tárgyalásra elfogadta: 

- 3.4 napirend: Pályázat a Magyar Labdarugó Szövetség által kiírt Országos Pályaépítési 

Program pályázaton a tulajdonában és működtetésében álló Ócsai Halászy Károly 

Általános Iskolában műfüves focipálya megvalósítására 

- 3.14 napirend: Állásfoglalás kialakítása dr. Pálinkó Attila kérésére 
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A döntéshozatalban 8 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

88/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiküldött napirendet az alábbi 

kiegészítésekkel, és a kiegészítéseket követő sorszámozás után tárgyalásra elfogadta: 

- 3.4 napirend: Pályázat a Magyar Labdarugó Szövetség által kiírt Országos Pályaépítési 

Program pályázaton a tulajdonában és működtetésében álló Ócsai Halászy Károly 

Általános Iskolában műfüves focipálya megvalósítására 

- 3.14 napirend: Állásfoglalás kialakítása dr. Pálinkó Attila kérésére 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Polgármester 

 

NAPIREND: 

 

1. Napirend előtti felszólalások 

2. 2.         Munkaterv szerinti napirendek  

 
 

2.1 Tárgy: Az Adóügyi Iroda 2013. évi adóigazgatási és adóbeszedési beszámolója 

 Előadó: Bukodi Ildikó adóiroda vezető  

   

2.2 Tárgy: Mérlegbeszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági 

szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről 

  

 Előadó: Gazdasági szervezetek vezetői   

     

2.3 Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentés 

  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester   

     

2.4 Tárgy: …./2014./…/ ÖK. rendelet-tervezet a 2013.évi költségvetésről szóló 

2/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés 

előirányzat módosítás) 

  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester    

     

2.5 Tárgy: …./2014./…./ számú Önkormányzati rendelet megalkotása a 2013. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3. Aktuális napirendek 
       

3.1 Tárgy. …/2014./…/ számú rendelet-tervezet A köz- és felekezeti temetőkről és a 

temetkezés rendjéről szóló 8/2001./V.2./ számú rendelet módosításáról 

    

 Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző      

       

3.2 Tárgy: …/2014./…/ számú rendelet-tervezet A közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

    

 Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző      
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3.3 Tárgy: a./ Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában című 

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0098 pályázat végrehajtásához műszaki ellenőr 

kiválasztása 

 Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos 

Óvodában című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0098 pályázat 

végrehajtásához műszaki ellenőr kiválasztása 

  

  b./ A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 

energetikai fejlesztése című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144 pályázat 

végrehajtásához műszaki ellenőr kiválasztása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.4 Tárgy: Pályázat a Magyar Labdarugó Szövetség által kiírt Országos Pályaépítési 

Program pályázaton a tulajdonában és működtetésében álló Ócsai Halászy 

Károly Általános Iskolában műfüves focipálya megvalósítására 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.5 Tárgy: PE-04M/01/019736-1/2013 számú szerződésben vállalt egyes feladatok 

elvégzésének (közmunka program) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft.-nek történő átadása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.6 Tárgy: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés 

kiegészítés 

  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester   

     

3.7  Tárgy: Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezésével 

kapcsolatos vélemény kialakítása  

  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester    

     

3.8 Tárgy: Bolyai János Gimnázium szakmai alapdokumentum módosítási kérelmével 

kapcsolatos vélemény kialakítása 

    

 Előadó: Bukodi Károly polgármester     

     

3.9 Tárgy: Hozzájárulás optikai légkábel kiépítéséhez  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.10 Tárgy: Gyepmesteri feladatok ellátása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

     

3.11 Tárgy: Csernák Vilmosnéval kötött megbízási szerződés meghosszabbítása 2014. 

évre 

 Előadó: 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester   

     

3.12 Tárgy: Döntés az „Ócsa Város Új Településfejlesztési Koncepciójának, 

Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának elkészítése” 

érkezett pályázatokról 

  

 Előadó:  Bukodi Károly polgármester 

     

3.13 Tárgy: Támogatási szerződés megkötése Ócsa-Halászy Károly Iskoláért 

Alapítvány és Dr. Pártos Lóránt Alapítvánnyal 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.14 Tárgy: Állásfoglalás kialakítása dr.Pálinkó Attila kérésére 
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 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

4.          Interpellációk 

            

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
 

6. Egyebek 

 

7. ZÁRT ÜLÉS 

7.1 Tárgy: dr. Pálinkó Attila fellebbezése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

7.2 Tárgy: Szűcs Ferenc közmű részletfizetési kérelme 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

Dönti Károly képviselő megérkezett az ülésre. A Képviselő-testület 9 fővel van jelen.  

 

 

2.1 napirend tárgya: Az Adóügyi Iroda 2013. évi adóigazgatási és adóbeszedési 

beszámolója 

 

Bukodi Károly polgármester: Észrevétel, kérdés nem érkezett, szavazást kér a következő 

határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi helyi adózás tapasztalatairól szóló 

beszámolót elfogadja. 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

89/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi helyi adózás tapasztalatairól szóló 

beszámolót elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  --- 

 

 

2.2 napirend tárgya: Mérlegbeszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező 

gazdasági szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről 

  

Bukodi Károly polgármester: Gazdasági Bizottság véleményét kéri. 

 

Kardos Zoltán képviselő: Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Bukodi Károly polgármester: Mivel nem érkezett hozzászólás, szavazást kér először az Dél 

Pest Megyei Vízi-közmű Társulat mérlegbeszámolójának elfogadására az alábbiak szerint. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Dél Pest Megyei Vízi-közmű Társulat  

8 db A sorozatú törzsrészvény tulajdonosa, a 2013. évi gazdasági eredményről szóló 

mérlegbeszámolóját, és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja.  
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A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

90/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Dél Pest Megyei Vízi-közmű Társulat  

8 db A sorozatú törzsrészvény tulajdonosa, a 2013. évi gazdasági eredményről szóló 

mérlegbeszámolóját, és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Következik az Egressy Gábor Kft. beszámolója az alábbi 

határozati javaslattal: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Nonprofit Kft.100 %-

os tulajdonosa, a 2013. évi gazdasági eredményről szóló mérlegbeszámolóját, és az ahhoz 

kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja.  

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

91/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Nonprofit Kft.100 %-

os tulajdonosa, a 2013. évi gazdasági eredményről szóló mérlegbeszámolóját, és az ahhoz 

kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. mérlegbe-

számolójának elfogadását kéri a következők szerint: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa, a 2013. évi 

gazdasági eredményről szóló mérlegbeszámolóját, és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói 

záradékot elfogadja.  

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

92/2014./IV.30./határozat 

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

Kft. 100 %-os tulajdonosa, a 2013. évi gazdasági eredményről szóló mérlegbeszámolóját, és 

az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Bukodi Károly polgármester 
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2.3 napirend tárgya: Ócsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentés 

 

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

határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentését jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

93/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentését jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    -- 

 

 

2.4 napirend tárgya: …./2014./…/ ÖK. rendelet-tervezet a 2013.évi költségvetésről szóló 

2/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat 

módosítás) 

 

Bukodi Károly polgármester: Nincs kiegészítenivalója az anyaghoz. Bizottsági véleményt 

kéri. 

 

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

 

Buza Ernő képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Hiánnyal zárták az elmúlt évet, a rendelet-tervezetben szereplő 

összeg még ahhoz hozzákerül-e?  

 

dr.Szabó György jegyző: Igen is, meg nem is. Az önkormányzatot konszolidálták 

kötvénykibocsátásból tartozás nincs. Ugyanakkor a Képviselő-testület már döntött a 

pályázatok önrészéhez felhasználható hitel felvételéről.  

 

Bukodi Károly polgármester: Több észrevétel nem érkezett. Szavazást kér a következő 

rendelet-tervezetre: 

                                                                       1.§. 

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

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

módosul: 

                                                                   „3.§. 

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

 

                         Bevételi főösszegét:                           1,094,664,372  Ft-ban 

                         Kiadási főösszegét :                           1,123,644.372  Ft-ban 
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    A hiány összegét:          28,980,000  Ft-ban  

             állapítja meg.” 

 

2.§. 

 

Ezen rendelet 2013. december 31-én lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  

Kmf. 

                    Bukodi Károly                                                           dr.Szabó György 

                    polgármester                                                                   jegyző  

 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

 

8/2014./V.5./ számú rendeletet 

a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013./II.15./ számú önkormányzati rendelet 

módosításáról (költségvetés előirányzat módosítás) 

                                        1.§. 

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

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

módosul: 

                                                                   „3.§. 

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

 

                         Bevételi főösszegét:                           1,094,664,372  Ft-ban 

                         Kiadási főösszegét :                           1,123,644.372  Ft-ban 

    A hiány összegét:          28,980,000  Ft-ban  

             állapítja meg.” 

2.§. 

 

Ezen rendelet 2013. december 31-én lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  

Kmf. 

                    Bukodi Károly                                                           dr.Szabó György 

                    polgármester                                                                   jegyző  

 

 

2.5 napirend tárgya: …./2014./…./ számú Önkormányzati rendelet megalkotása a 2013. 

évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról 

 

Bukodi Károly polgármester: A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra 

javasolta. Kiegészíteni nem kívánja. A rendelet-tervezet szavazással történő elfogadását kéri. 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ 

pontjában meghatározott feladatkörében a 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 

beszámolóról, zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 
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1. §  

(1) Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott 

vagyoni állapotot, a könyvvizsgálói jelentést, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat, a 

csatolt 1-30 sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 

 

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított 

előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi. 

 

(3) A zárszámadási rendelet tartalmazza az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat adatait 

is. 

2. § 

 (1) Az Önkormányzat képviselőtestülete a 2013. évi gazdálkodását az 2/2013. (II.15.) számú 

költségvetési rendelete alapján teljesítette, a költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 

 

1 390 533 eFt bevétellel 

1 438 167 eFt kiadással 

jóváhagyja. 

 

 (2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait jogcímenként, bevételeit 

forrásonként a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

  (3) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő 

költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.-9. számú 

mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 (4) A 2013. évi költségvetési többlet kötelezettségvállalással terhelt, az összeg a 13. számú 

mellékletben felsorolt kötelezettségvállalásokra felhasználható.  

 

3. § 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3., 4. számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 (2) A 2013. évben képzett tartalékot a 23. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

4. § 

(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások 

mérlegét az 2.1, illetve 2.2. számú melléklet szerint fogadja el. 

(2) Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatások mértékét a 15.1, 15.2. számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

(3) Az Önkormányzat által adott társadalmi,- szociálpolitikai juttatásait a 27. számú melléklet 

alapján hagyja jóvá.  

(4) A 2013. évi pénzeszközátadásokat a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.   

(5) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti 

alakulását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

5. § 

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásait, bevételeit és 

létszámát, valamint az önkormányzati költségvetési szervek szakfeladatonkénti kiadásait, 
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bevételeit és létszámát önállóan működő intézményenként a 28. számú melléklet szerint 

fogadja el. 

6. § 

(1) Az Önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 19.1. és 19.2. 

számú melléklet -  mérlegben szereplő adatok alapján 3 755 247 eFt-ban állapítja meg. 

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő, valamint az önállóan 

működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi módosított 

pénzmaradványát 88 387 eFt összegben a 11.3. sz. mellékletben részletezetteknek 

megfelelően jóváhagyja. A 2013. évi pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt. 

(3) A jóváhagyott pénzmaradvány 2014. évi felhasználása: 

A Képviselő-testület a pénzmaradványát működési célra fordítja, mely fedezetet nyújt a 

december havi munkabérek és annak közterhei fedezetérem, továbbá biztosítja felmerült 

dologi kiadások teljesítését.  

 (4) A 2013. évi pénzeszközök változásának levezetését a 17. számú melléklet tartalmazza.  

 (5) Az Önkormányzat által nyújtott kedvezményeket a 14. számú melléklet tartalmazza.  

 

7. § 

Költségvetési mérleg adatai 

(1) Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi - 2013. december 31-i állapot 

szerinti – állományi értéke  

Eszközök (aktívák) 3 755 247 eFt-ban, a 

Források (passzívák) 3 755 247 eFt-ban kerülnek megállapításra. 

(2) A pénzeszközök záró állománya a már részletezett teljesítési adatok ismeretében 73 561 

eFt. 

(3) 1 437 833 eFt tartós tőke a 1373 883 eFt tőkeváltozással kiegészülve a saját tőke összegét 

2 811 716 eFt-ra módosította. 

(4) A hosszú lejáratú kötelezettségek között a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó összegből 

fennálló kötelezettség van kimutatva. 

(5) A kötvényállomány kihat az összes kötelezettségre is, amely 672 307 eFt összeggel 

szerepel a mérlegben.  

(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.  

 

8. § 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját, a 2013. évi 

egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített 

pénzmaradvány-kimutatását 11.1., 11.2., 11.3. számú mellékletekben foglaltak szerint 

hagyja jóvá. 

(2) Az Önkormányzat 2013. december 31-én fennálló tartozásállományát a 13. számú 

melléklet mutatja be.  

(3) Az Önkormányzat pályázatait az 5. számú melléklet tartalmazza.  

(4) Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi beszámolóját a 30. sz. melléklet 

tartalmazza.  

(5) Az Önkormányzat létszámadatait a rendelet 29. számú melléklete tartalmazza. 

9.§ 

Összefoglaló megállapítások 

(1) A bevételek – a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével – a költségvetésben 

meghatározott feladatokra kerültek felhasználásra. 

(2) Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait, a teljesítés 

pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével, megfelelő színvonalon teljesítette. 
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10.§ 

Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati 

vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a normatív állami hozzájárulásokat 

megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami 

átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, 

jogszabályszerű vezetésére. 

11. § 

(1) A képviselő testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 

érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.  

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 

maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 

         12. § 

A képviselőtestület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési 

szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 

           13.§ 

 E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Dr. Szabó György Bukodi Károly 

jegyző polgármester 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

 

9/2014./V.5./  számú rendeletet 

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ 

pontjában meghatározott feladatkörében a 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 

beszámolóról, zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. §  

(4) Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott 

vagyoni állapotot, a könyvvizsgálói jelentést, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat, a 

csatolt 1-30 sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 

 

(5) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított 

előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi. 

 

(6) A zárszámadási rendelet tartalmazza az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat adatait 

is. 

2. § 
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 (1) Az Önkormányzat képviselőtestülete a 2013. évi gazdálkodását az 2/2013. (II.15.) számú 

költségvetési rendelete alapján teljesítette, a költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 

 

1 390 533 eFt bevétellel 

1 438 167 eFt kiadással 

jóváhagyja. 

 

 (2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait jogcímenként, bevételeit 

forrásonként a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 (3) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő 

költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.-9. számú 

mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 (4) A 2013. évi költségvetési többlet kötelezettségvállalással terhelt, az összeg a 13. számú 

mellékletben felsorolt kötelezettségvállalásokra felhasználható.  

 

3. § 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3., 4. számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) A 2013. évben képzett tartalékot a 23. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

4. § 

(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások 

mérlegét az 2.1, illetve 2.2. számú melléklet szerint fogadja el. 

(2) Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatások mértékét a 15.1, 15.2. számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

(3) Az Önkormányzat által adott társadalmi,- szociálpolitikai juttatásait a 27. számú melléklet 

alapján hagyja jóvá.  

(4) A 2013. évi pénzeszközátadásokat a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.   

(5) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti 

alakulását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

5. § 

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásait, bevételeit és 

létszámát, valamint az önkormányzati költségvetési szervek szakfeladatonkénti kiadásait, 

bevételeit és létszámát önállóan működő intézményenként a 28. számú melléklet szerint 

fogadja el. 

6. § 

(1) Az Önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 19.1. és 19.2. 

számú melléklet -  mérlegben szereplő adatok alapján 3 755 247 eFt-ban állapítja meg. 

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő, valamint az önállóan 

működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi módosított 

pénzmaradványát 88 387 eFt összegben a 11.3. sz. mellékletben részletezetteknek 

megfelelően jóváhagyja. A 2013. évi pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt. 

(3) A jóváhagyott pénzmaradvány 2014. évi felhasználása: 

A Képviselő-testület a pénzmaradványát működési célra fordítja, mely fedezetet nyújt a 

december havi munkabérek és annak közterhei fedezetérem, továbbá biztosítja felmerült 

dologi kiadások teljesítését.  
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 (4) A 2013. évi pénzeszközök változásának levezetését a 17. számú melléklet tartalmazza.  

 (5) Az Önkormányzat által nyújtott kedvezményeket a 14. számú melléklet tartalmazza.  

 

8. § 

Költségvetési mérleg adatai 

(1) Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi - 2013. december 31-i állapot 

szerinti – állományi értéke  

Eszközök (aktívák) 3 755 247 eFt-ban, a 

Források (passzívák) 3 755 247 eFt-ban kerülnek megállapításra. 

(2) A pénzeszközök záró állománya a már részletezett teljesítési adatok ismeretében 73 561 

eFt. 

(3) 1 437 833 eFt tartós tőke a 1373 883 eFt tőkeváltozással kiegészülve a saját tőke összegét 

2 811 716 eFt-ra módosította. 

(4) A hosszú lejáratú kötelezettségek között a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó összegből 

fennálló kötelezettség van kimutatva. 

(5) A kötvényállomány kihat az összes kötelezettségre is, amely 672 307 eFt összeggel 

szerepel a mérlegben.  

(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.  

 

8. § 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját, a 2013. évi 

egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített 

pénzmaradvány-kimutatását 11.1., 11.2., 11.3. számú mellékletekben foglaltak szerint 

hagyja jóvá. 

(2) Az Önkormányzat 2013. december 31-én fennálló tartozásállományát a 13. számú 

melléklet mutatja be.  

(3) Az Önkormányzat pályázatait az 5. számú melléklet tartalmazza.  

(4) Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi beszámolóját a 30. sz. melléklet 

tartalmazza.  

(5) Az Önkormányzat létszámadatait a rendelet 29. számú melléklete tartalmazza. 

9.§ 

Összefoglaló megállapítások 

(1) A bevételek – a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével – a költségvetésben 

meghatározott feladatokra kerültek felhasználásra. 

(2) Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait, a teljesítés 

pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével, megfelelő színvonalon teljesítette. 

10.§ 

Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati 

vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a normatív állami hozzájárulásokat 

megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami 

átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, 

jogszabályszerű vezetésére. 

11. § 

(1) A képviselő testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 

érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.  

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 

maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 
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         12. § 

A képviselőtestület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési 

szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 

           13.§ 

 E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Dr. Szabó György Bukodi Károly 

jegyző polgármester 

 

 

 

3.1 napirend tárgya: …/2014./…/ számú rendelet-tervezet A köz- és felekezeti 

temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001./V.2./ számú rendelet módosításáról 

 

dr.Molnár Csaba aljegyző: Nem kívánja kiegészíteni, törvényi rendelkezést követknek. 

 

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

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

biztosított feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 40. § (3) bekezdésében, valamint a 41. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 
Az R. 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A jelenleg működő köz- és felekezeti temetők és létesítményeik fenntartásáról, valamint az ott 

folyó temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat és a 

felekezetek megegyezése alapján a felekezetek által kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján 

megbízott gazdálkodó szervezet (továbbiakban: üzemeltető) gondoskodik.” 

 

2. § 
Az R. 4 § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Az eltemetés helyére az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó. Az elhunyt 

nyilatkozata hiányában a temetés helyét és módját az eltemettető határozza meg.” 

 

3. § 
Az R. 11. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„Temetkezési szolgáltatási tevékenység fogalmi körét a Ttv. 25. § (1) bekezdése határozza 

meg.” 

 

4. § 

Az R. 15. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Sírbolt – a 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt paraméterek megtartása mellett - a temető 

üzemeltetője által kijelölt helyre helyezhető el. A munkálatok végzésének időpontját és 

várható időtartamát az üzemeltető számára be kell jelenteni.” 
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5. § 

Az R. 15. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Síremlék állítását, valamint egyéb temetőben végzett munka elvégzését – a hozzátartozók 

részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével 

– a munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát előzetesen be kell jelenteni az 

üzemeltető számára.” 

 

6. § 

Az R. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„ A 14. § (2) bekezdésében szereplő kötelezettség elmulasztása, valamint a 15. §-ban foglalt 

bejelentés hiánya miatt az üzemeltető: 

a) felhívja a sírhely birtokosát – határidő tűzésével – a sérelmes állapot megszüntetésére, 

b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak 

költségeit áthárítja a sírhely birtokosára.” 

 

7. § 

Az R. 16. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést) időrend szerint a Ttv. 18. § (2) 

bekezdésében foglalt adatokkal kell bejegyezni.” 

 

8. § 

Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A köz- és felekezeti temető: 

a) nyári időszámítás esetén: 6.00-21.00 óráig 

b) téli időszámítás esetén: 8.00-17.00 óráig 

c) november 1. napján 0.00-24.00 óráig 

tart nyitva.” 

 

9.§ 

Az R. 17. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:  

 

„A temető fenntartója által az R. 16. § (2) bekezdésében foglaltak szerint elkészített térképet a 

temető bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokkal legalább évenként ki kell egészíteni.” 

 

10.§ 

 

Hatályát veszti az R. 1. számú mellékletének 2. pontja. 

 

11.§ 

E rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Kmf. 

 

                     Bukodi Károly    dr. Szabó György  

                      polgármester             jegyző 
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A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

 

10/2014./V.5./  számú rendeletet 

A köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2011./V.2./ számú 

rendelet módosításáról 

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

biztosított feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 40. § (3) bekezdésében, valamint a 41. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

9. § 
Az R. 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A jelenleg működő köz- és felekezeti temetők és létesítményeik fenntartásáról, valamint az ott 

folyó temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat és a 

felekezetek megegyezése alapján a felekezetek által kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján 

megbízott gazdálkodó szervezet (továbbiakban: üzemeltető) gondoskodik.” 

 

10. § 
Az R. 4 § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Az eltemetés helyére az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó. Az elhunyt 

nyilatkozata hiányában a temetés helyét és módját az eltemettető határozza meg.” 

 

11. § 
Az R. 11. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„Temetkezési szolgáltatási tevékenység fogalmi körét a Ttv. 25. § (1) bekezdése határozza 

meg.” 

 

12. § 

Az R. 15. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Sírbolt – a 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt paraméterek megtartása mellett - a temető 

üzemeltetője által kijelölt helyre helyezhető el. A munkálatok végzésének időpontját és 

várható időtartamát az üzemeltető számára be kell jelenteni.” 

 

13. § 

Az R. 15. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Síremlék állítását, valamint egyéb temetőben végzett munka elvégzését – a hozzátartozók 

részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével 

– a munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát előzetesen be kell jelenteni az 

üzemeltető számára.” 

 

14. § 
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Az R. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„ A 14. § (2) bekezdésében szereplő kötelezettség elmulasztása, valamint a 15. §-ban foglalt 

bejelentés hiánya miatt az üzemeltető: 

c) felhívja a sírhely birtokosát – határidő tűzésével – a sérelmes állapot megszüntetésére, 

d) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak 

költségeit áthárítja a sírhely birtokosára.” 

 

15. § 

Az R. 16. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést) időrend szerint a Ttv. 18. § (2) 

bekezdésében foglalt adatokkal kell bejegyezni.” 

 

16. § 

Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A köz- és felekezeti temető: 

d) nyári időszámítás esetén: 6.00-21.00 óráig 

e) téli időszámítás esetén: 8.00-17.00 óráig 

f) november 1. napján 0.00-24.00 óráig 

tart nyitva.” 

 

9.§ 

Az R. 17. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:  

 

„A temető fenntartója által az R. 16. § (2) bekezdésében foglaltak szerint elkészített térképet a 

temető bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokkal legalább évenként ki kell egészíteni.” 

 

10.§ 

 

Hatályát veszti az R. 1. számú mellékletének 2. pontja. 

 

11.§ 

E rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Kmf. 

 

                     Bukodi Károly    dr. Szabó György  

                      polgármester             jegyző 

 

 

3.2 napirend tárgya: …/2014./…/ számú rendelet-tervezet A közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bukodi Károly polgármester: Bizottságok tárgyalták a rendelet-tervezetet? 

 

Kardos Zoltán képviselő: Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
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Buza Ernő képviselő: Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és szintén elfogadásra javasolja. 

 

Dönti Károly képviselő: Látja a rendelet-tervezetben, hogy zárás után bírságolnak, de a 

fokozatosság elvét kellene tartani, először figyelmeztetni. Javasolja, hogy szerepeljen a 

rendeletben ez a kitétel. 

 

dr.Szabó György jegyző: Mindenképpen, míg megszokja a lakosság, a fokozatosság elvét 

betartják.  A Kollégák rögtön nem bírságolnak. Az újságban megjelentetik, honlapon a 

rendeletet és a temető bejáratánál is a figyelmeztetést.   

 

Dönti Károly képviselő: Nem tudja elfogadni, ha konkrétan ez nem szerepel a rendeletben.  

 

dr.Szabó György jegyző:  Javasolja határozati javaslatként a következőt:  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Jegyzőt, hogy A közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

4/2013./III.28./ számú önkormányzati rendelet módosításáról a rendelet-tervezetben 

szerepeltesse a fokozatosság elvének betartása. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a Jegyző úr által ismertetett határozati 

javaslatra. 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

94/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Jegyzőt, hogy A közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

4/2013./III.28./ számú önkormányzati rendelet módosításáról a rendelet-tervezetben 

szerepeltesse a fokozatosság elvének betartása. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    -- 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő rendelet-tervezet elfogadására. 

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

eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8.§ (1) 

bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 11.§-a az alábbi i) ponttal egészül ki: 

 

„i) a temető területére a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. 

(V.2.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdésében meghatározott nyitvatartási időn túl 

bemegy, vagy a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás ellenére onnan nem hajlandó 

távozni,” 

 

2.§ 
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E rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

Kmf. 

                     Bukodi Károly    dr. Szabó György  

                      polgármester              jegyző 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

 

11/2014./V.5./  számú rendeletet 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 4/2013./III.28./ számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8.§ (1) 

bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 11.§-a az alábbi i) ponttal egészül ki: 

 

„i) a temető területére a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. 

(V.2.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdésében meghatározott nyitvatartási időn túl 

bemegy, vagy a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás ellenére onnan nem hajlandó 

távozni,” 

 

2.§ 

 

E rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

Kmf. 

                     Bukodi Károly    dr. Szabó György  

                      polgármester              jegyző 

 

 

3.3 napirend tárgya:  

a./ Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában című  

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0098 pályázat végrehajtásához műszaki ellenőr kiválasztása 

b./ A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése  

című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144 pályázat végrehajtásához műszaki ellenőr kiválasztása 

 

Bukodi Károly polgármester: Tavalyi évben már választottak műszaki ellenőrt, aki 

egészségügyi okok miatt visszalépett. Újabb három ajánlatot kértek be. A Nefelejcs 

Napköziotthonos Óvodánál a legkedvezőbb ajánlatot tevő MÉT Kft. ajánlatát javasolja 

elfogadni az alábbiak szerint:  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 47/2013./III.20./ számú határozat hatályon 

kívül helyezésével egy időben:  
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1.) Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában című KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0098 pályázat végrehajtásához a műszaki ellenőri feladataival a MÉT 

KFT. (2373 Dabas, Kun utca 18.) bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó 

szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

95/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 47/2013./III.20./ számú határozat hatályon 

kívül helyezésével egy időben:  

1.) Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában című KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0098 pályázat végrehajtásához a műszaki ellenőri feladataival a MÉT 

KFT. (2373 Dabas, Kun utca 18.) bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó 

szerződés aláírására. 

 

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

Felelős: 1.) --   2.) polgármester 

 

Török László képviselő: Minden ajánlat nagyjából közelít egymáshoz, de a G1 Épületgépész 

Kft. a gimnáziumnál majdnem dupla akkora ajánlatot ad. Miért lehet ekkora különbség?  

 

Bukodi Károly polgármester: Nem tud erre választ adni.  

A gimnázium vonatkozásában szintén a legkedvezőbb ajánlatot tevő MÉT Kft. ajánlatát 

javasolja elfogadni az alábbiak szerint:  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 55/2013./III.20./ számú határozat hatályon 

kívül helyezésével egy időben:  

1.) A Bolyai János Gimnázium energetikai fejlesztése című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144 

pályázat végrehajtásához műszaki ellenőri feladataival a MÉT KFT. (2373 Dabas, 

Kun utca 18.)  bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó 

szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

96/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 55/2013./III.20./ számú határozat hatályon 

kívül helyezésével egy időben:  

1.) A Bolyai János Gimnázium energetikai fejlesztése című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144 

pályázat végrehajtásához műszaki ellenőri feladataival a MÉT KFT. (2373 Dabas, 

Kun utca 18.)  bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó 

szerződés aláírására. 

 

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

Felelős: 1.) --   2.) polgármester 
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3.4 napirend tárgya: Pályázat a Magyar Labdarugó Szövetség által kiírt Országos 

Pályaépítési Program pályázaton a tulajdonában és működtetésében álló Ócsai Halászy 

Károly Általános Iskolában műfüves focipálya megvalósítására 

 

Bukodi Károly polgármester: Az elmúlt testületi döntésen már hoztak döntés a témában, de 

a pályázat kiírója kiegészítést kér a határozatban.  Annyiban módosult, hogy a KLIK kikerült 

ebből, a szükséges 30 %-os önerőt az Önkormányzat biztosítja.  

 

Dönti Károly képviselő: Megkérdezi, hogy mi szükség rá, hiszen a felújított sportpályát 

használhatnák.  

 

Bukodi Károly polgármester: Az Igazgató Asszony levelében is szerepelt, hogy a 

mindennapos testnevelés miatt már nem elég a meglévő tornaterem. A hátsó udvaron meg 

tudnák tartani az órákat. Nem érkezett még olyan igény, hogy a sportpályát vennék igénybe, 

de természetesen nyitva áll az iskola előtt. Valószínűleg az átöltözés és a lesétálás jelentősen 

elveszi az időt az órából.  

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.) az önkormányzat a kivitelezéshez szükséges 30 %-os önerőt a költségvetéséből 

biztosítja. 

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

adminisztratív intézkedések megtételére.  

4.) jelen határozat elfogadásával a 86/2014./IV.9./számú határozatot hatályon kívül 

helyezi.  

 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

97/2014./IV.30./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.) az önkormányzat a kivitelezéshez szükséges 30 %-os önerőt a költségvetéséből 

biztosítja. 

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

adminisztratív intézkedések megtételére.  

4.) jelen határozat elfogadásával a 86/2014./IV.9./számú határozatot hatályon kívül 

helyezi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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3.5 napirend tárgya: PE-04M/01/019736-1/2013 számú szerződésben vállalt egyes 

feladatok elvégzésének (közmunka program) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-

nek történő átadása 

 

Bukodi Károly polgármester: A Belügyminisztérium márciustól közmunka-programot 

indított a lakóparkban. Erre a kertészeti munkálatokra pénzeszközt adott az önkormányzatnak, 

de átadnák az Ócsa Városüzemeltetési Kft-nek. Ezt faültetésre, parkosításra, játszótér 

rendbetételére, automata öntözőrendszer kialakítására, árkok rendbetételére fordítja a Kft. és 

elszámol a végén. Erről szól az előterjesztés.  

 

Török László képviselő: Megkérdezi, hogy felkészült-e a Kft. ezekre a feladatokra? 

 

dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető: A munkát el kell végezni és el is végzik. 

 

Bukodi Károly polgármester: A Belügyminisztérium úgy intézkedett, hogy kifejezetten erre 

a munkákra kell felvenni embereket. Az ehhez szükséges eszközöket saját maguk 

határozhatták meg. Amit kértek, minden eszközt megkaptak a munkához és ezek itt is 

maradnak.  

 

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

 

Bukodi  Károly polgármester:  Szavazást kér az alábbi határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1.) úgy dönt, hogy a PE-04M/01/019736-1/2013 számú, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás támogatása tárgyú szerződésben vállalt beruházási feladatok 

elvégzésével megbízza Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, a megállapodással kapcsolatos valamennyi adminisztrációs 

és egyéb intézkedés megtételére.   

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

98/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1.) úgy dönt, hogy a PE-04M/01/019736-1/2013 számú, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás támogatása tárgyú szerződésben vállalt beruházási feladatok 

elvégzésével megbízza Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, a megállapodással kapcsolatos valamennyi adminisztrációs 

és egyéb intézkedés megtételére.   

 

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

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

 

 

3.6 napirend tárgya: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. bérleti-üzemeltetési 

szerződés kiegészítés 

 

Bukodi Károly polgármester: Nincs kiegészítése. Bizottsági tárgyalás véleményét kéri. 

 

Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
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Inczeffy Szabolcs képviselő: Amikor ez a cég átvette a víz- és csatorna üzemeltetését, akkor 

arról volt szó, hogy minden javítást, mindent elvégeznek. Nem érti, mert ehhez képest újabb 

és újabb fizetési kötelezettségek érkeznek az önkormányzat felé.  

 

dr.Szabó György jegyző: Nem erről van szó. A vízügyről szóló törvény szerint az ellátásért 

felelősnek, - azaz az önkormányzatnak – gördülő fejlesztési felújítási és pótlási tervet kell 

készíteni. A szerződésben az szerepel, hogy a DPMV Zrt. készíti el.  Nem eszközpótlásról, 

vagy beruházásról van szó, hanem arról, hogy a jogszabály által az önkormányzat 

kötelezettségét a DPMV Zrt. készíti el. 

 

Dönti Károly képviselő: A Jegyző úr által elmondottak rendben vannak. Ellenben 

megkereste őket a vízmű szerződés-módosítással és a szolgáltatás minősége nem olyan 

minőségű. Csökkentek a leolvasások, és meg szeretné szüntetni a leolvasást. Diktálást, vagy 

negyedéves leolvasást kérnek. Ehhez nem járult hozzá. Javasolja, hogy ezt beszéljék meg a 

vízművel, mert ilyen szerződésmódosításhoz az önkormányzat képviselőtestülete nem járult 

hozzá.  

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Dél Pest Megyei 

Víziközmű Szolgáltató ZRT-vel kötendő Bérleti Üzemeltetési Szerződés Kiegészítés 

aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

99/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Dél Pest 

Megyei Víziközmű Szolgáltató ZRT-vel kötendő Bérleti Üzemeltetési Szerződés Kiegészítés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Polgármester  

 

 

3.7 napirend tárgya: Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményátszervezésével kapcsolatos vélemény kialakítása 

 

Bukodi Károly polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 

 

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

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83.§. (3) bekezdésében 

megfogalmazott véleményalkotási lehetőségével élve, támogatja a Ceglédi Erkel 

Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézmény átszervezésére vonatkozó módosítást. 

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

Tankerület Igazgatóját tájékoztassa. 
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A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

100/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83.§. (3) bekezdésében 

megfogalmazott véleményalkotási lehetőségével élve, támogatja a Ceglédi Erkel 

Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézmény átszervezésére vonatkozó módosítást. 

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

Tankerület Igazgatóját tájékoztassa. 

 

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

Felelős: 1.) --   2.) polgármester 

 

 

3.8 napirend tárgya: Bolyai János Gimnázium szakmai alapdokumentum módosítási 

kérelmével kapcsolatos vélemény kialakítása 

 

Bukodi Károly polgármester: Nem kíván kiegészítést tenni. Kérdéseket, észrevételeket 

várja. 

 

Dönti Károly képviselő: Arra gondol, hogy a KLIK átvette a gimnáziumot, de a menzát 

szeretné kivenni, mert nem oktatási intézmény. Ebből úgy gondolja, hogy a menza 

működtetése az önkormányzatra hárul.  Ez így történik most is, de le kell papírozni.  

 

dr.Szabó György jegyző: Most pontosan a papírozás van. A gyermekétkeztetésről szóló 

törvény önkormányzati feladattá teszi az oktatási intézményekben az étkeztetés biztosítását. 

Amióta ez hatályba lépett az önkormányzat el is látja a menza vonatkozásában is. A KLIK 

gimnázium dokumentumába benne maradt a menza. Most rendezik az alapító dokumentum 

rendezését. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

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

megfogalmazott véleményalkotási lehetőségével élve, támogatja a Bolyai János 

Gimnázium szakmai alapdokumentumának módosítását, a 2.1.1 alpont, 6.2 alpont és 

a 7.2 alpont törlését. 

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

Tankerületének Igazgatóját tájékoztassa. 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

101/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

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

megfogalmazott véleményalkotási lehetőségével élve, támogatja a Bolyai János 

Gimnázium szakmai alapdokumentumának módosítását, a 2.1.1 alpont, 6.2 alpont és a 

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

Tankerületének Igazgatóját tájékoztassa. 

 

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

Felelős: 1.) --   2.) polgármester 

 

 

3.9 napirend tárgya: Hozzájárulás optikai légkábel kiépítéséhez 

 

Bukodi Károly polgármester: Nem kívánja kiegészíteni a napirendet. Bizottsági véleményt 

kéri. 

 

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

Hiányolta a Bizottság, hogy nem volt jelen a kérelmező, mert pár kérdést szerettek volna 

feltenni. 

 

Bukodi Károly polgármester: Jelenleg a UPC monopol helyzetben van, mindenki által 

ismert hozzáállással. A helyi szolgáltatók sem tudnak jelentősen javítani a szolgáltatáson.  

Volt már egy másik cég, akinek adtak elvi hozzájárulást, ha be tudja szerezni az ELMŰ 

engedélyét. Nem jött vissza.  Bíznak benne, hogy ennek a cégnek sikerül.  Az értelemszerű, 

hogy a jelenlegi árak alá szeretne menni.  

 

Dönti Károly képviselő: Megkérdezi, hogy a hozzájáruláson kívül van-e költsége az 

önkormányzatnak.  Ha nincs, nem kérdés, hogy meg kell adni a hozzájárulást.  

 

Bukodi Károly polgármester: Nincsen kiadása. Szavazást kér a határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) elviekben támogatja az FCI-FirstCom Internet Kft. az optikai légkábel hálózat 

tervezett megépítését. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a Főépítész bevonásával vizsgálja meg a tervezett 

fejlesztés településképre történő hatását, az ajánlatban szereplő térfigyelő kamerák 

telepítését és üzemeltetésének feltételeit, majd erről tájékoztassa a Képviselőtestületet.  

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

102/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) elviekben támogatja az FCI-FirstCom Internet Kft. az optikai légkábel hálózat 

tervezett megépítését. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a Főépítész bevonásával vizsgálja meg a tervezett 

fejlesztés településképre történő hatását, az ajánlatban szereplő térfigyelő kamerák 

telepítését és üzemeltetésének feltételeit, majd erről tájékoztassa a Képviselőtestületet.  

 

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

Felelős: 1.)--     2.) Polgármester, Főépítész 
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3.10 napirend tárgya: Gyepmesteri feladatok ellátása 

 

Bukodi Károly polgármester: Elég részletes az előterjesztés. Bizottsági véleményt kér. 

 

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

 

Dönti Károly képviselő: Az új vállalkozó árait nagyon magasnak tartja, szerinte a panaszok 

nincs arányban ezzel. Nem javasolja a változást. 

 

dr. Molnár Csaba aljegyző: Az előterjesztésében leírta, hogy eddig mennyit fizettek és 

váltás esetén vélhetően mennyit fognak és a váltás ne menjen a minőség rovására. 

 

Dönti Károly képviselő: Nem sikerült számára ezt bemutatni. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Képviselő-testülete 

1. kezdeményezi a Polisz Biztonsági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel 2011. június 

14. napján a gyepmesteri feladatok ellátására kötött megbízási szerződés felmondását 

és egyben felkéri a Polgármestert, hogy a megbízási szerződés felmondásával 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  

2. a gyepmesteri feladatok ellátására a Töves-Gold Magánnyomozó és Állatmentő Kft.-t 

bízza meg, és egyben felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

103/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Képviselő-testülete 

1. kezdeményezi a Polisz Biztonsági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel 2011. június 

14. napján a gyepmesteri feladatok ellátására kötött megbízási szerződés felmondását 

és egyben felkéri a Polgármestert, hogy a megbízási szerződés felmondásával 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  

2. a gyepmesteri feladatok ellátására a Töves-Gold Magánnyomozó és Állatmentő Kft.-t 

bízza meg, és egyben felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  1. pont: azonnal 

     2. pont: azonnal 

Felelős:    1-2.pont: polgármester   

 

 

3.11 napirend tárgya: Csernák Vilmosnéval kötött megbízási szerződés meg-

hosszabbítása 2014. évre 

 

Bukodi Károly polgármester: Nincs hozzászólása, bizottsági véleményt kér. 

 

Kardos Zoltán képviselő: Bizottság tárgyalta és javasolja a meghosszabbítást.  

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Csernák Vilmosnéval 
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kötött megbízási szerződés meghosszabbítását 2014. január 1-től – december 31-ig 25.000 

Ft/hó megbízási díj összeg figyelembevétele mellett aláírja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

104/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Csernák 

Vilmosnéval kötött megbízási szerződés meghosszabbítását 2014. január 1-től – december 31-

ig 25.000 Ft/hó megbízási díj összeg figyelembevétele mellett aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

3.12 napirend tárgya: Döntés az „Ócsa Város Új Településfejlesztési Koncepciójának, 

Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának elkészítése” érkezett 

pályázatokról  

 

Bukodi Károly polgármester: A témában közbeszerzési eljárás került kiírásra, ennek 

kapcsán most a Bíráló bizottság döntése idekerült a Képviselő-testület elé. Nyertes 

ajánlattevőként javasolják a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft-t.  A közbeszerzési törvény 

alapján a témában név szerinti szavazás szükséges.  Szavazást kér a következő határozati 

javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a részére „Ócsa Város Új 

Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési 

Szabályzatának elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megállapítja 

1. Ócsa Város Önkormányzata részére „Ócsa Város Új Településfejlesztési Koncepciójának, 

Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának elkészítése” tárgyú  

közbeszerzési eljárás nyertesének – mint legalacsonyabb összegű ajánlatot tevőt – az 

alábbi ajánlattevőt hirdeti ki: 

Nyertes ajánlattevő: 

     Ajánlattevő neve: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 

     Székhely: 1183 Budapest, Üllői út 455. 

     Levelezési cím: 1675 Budapest, Pf. 166. 

     Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 11.500.000.- Ft 

     A nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő a következő: 

     Ajánlattevő neve: Cívisterv Várostervező és Építész Iroda Betéti Társaság 

     Székhely: 4031 Debrecen, Derék u. 245. 4/11. 

     Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék u. 245. 4/11. 

     Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 11.700.000.-Ft 

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

ajánlattevő KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.-vel, visszalépése esetén Cívisterv 

Várostervező és Építész Iroda Betéti Társasággal. 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly igen 

Horváth Tamás igen 

Bukodi Jánosné igen 

Buza Ernő  igen 

Dönti Károly   tartózkodik 



27 

 

dr.Gallai Zoltán igen 

Inczeffy Szabolcs tartózkodik 

Kardos Zoltán  igen 

Török László  tartózkodik 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 6 igen és 3 tartózkodó 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

105/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a részére „Ócsa Város Új Településfejlesztési 

Koncepciójának, Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának elkészítése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megállapítja 

 

1. Ócsa Város Önkormányzata részére „Ócsa Város Új Településfejlesztési Koncepciójának, 

Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának elkészítése” tárgyú  

közbeszerzési eljárás nyertesének – mint legalacsonyabb összegű ajánlatot tevőt – az 

alábbi ajánlattevőt hirdeti ki: 

Nyertes ajánlattevő: 

     Ajánlattevő neve: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 

     Székhely: 1183 Budapest, Üllői út 455. 

     Levelezési cím: 1675 Budapest, Pf. 166. 

     Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 11.500.000.- Ft 

      

     A nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő a következő: 

     Ajánlattevő neve: Cívisterv Várostervező és Építész Iroda Betéti Társaság 

     Székhely: 4031 Debrecen, Derék u. 245. 4/11. 

     Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék u. 245. 4/11. 

     Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 11.700.000.-Ft 

 

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

ajánlattevő KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.-vel, visszalépése esetén Cívisterv 

Várostervező és Építész Iroda Betéti Társasággal. 

 

Határidő:  A szerződéskötés tervezett időpontja: 2014. május 16. 

Felelős:  Bukodi Károly polgármester 

 

Széplaki Zoltán az FCI-FirstCom Internet Kft. ügyvezetője megérkezett az ülésre. 

 

Bukodi Károly polgármster: Ügyrendi javaslata van. Függetlenül attól, hogy a 3.9 pont a 

vita már lezárásra került, és a Képviselő-testület döntést hozott, akkor Széplaki Zoltán úr a 

FCI-FirstCom Internet Kft. cég képviseletében még nem volt jelen, ezért javasolja, hogy 

ismételt kérdés-feltevés erejéig vegye napirendre a Képviselő-testület az előterjesztést. 

Szavazást kér a következő határozatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3.9 

pont napirend kapcsán ismételt kérdés- feltevés erejéig a vitát megnyitja, a napirend 

tárgyalását megkezdi.  

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 
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106/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3.9 pont napirend kapcsán ismételt kérdés- 

feltevés erejéig a vitát megnyitja, a napirend tárgyalását megkezdi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Polgármester 

 

Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a kérelmet és felmerültek 

kérdések.  Mennyiben befolyásolja az optikai kábelt, hogy aszimmetrikus, vagy szimmetrikus.  

Az optikai kábel lefektetésével előre meg lehet-e mondani, hogy milyen telefon, internet, 

televízió díjak lennének, milyen szolgáltatási csomagok.  

 

Széplaki Zoltán FCI-FirstCom Internet Kft. ügyvezetője: Minden szolgáltatás megindítása 

előtt a Hírközlési Hatóságtól hozzájárulást kell kérni. Jelen pillanatban a honlapjukon még 

nem található optikai kábel csomag, mert még nincs ilyen hozzájárulásuk. A csomagok, amit 

majd kínálnak még nincs eldöntve milyen lesz. Most egyeztetnek több szolgáltatóval. 

Alapcsomagban a legmagasabb elérhető csomagjuk 400 MB lesz. Ezek az alaphálózat 

tesztelésénél fognak kiderülni. Gyakorlatilag szimmetrikus csomagok kerülnek bevezetésre. 

Alsókategóriás csomag 1.000 Ft/hó-ra, legmagasabb elérhető 25 GB csomag 25.000 Ft/hó-ra 

van tervezve. Tájékoztatást ad a sávszélességekről, a televíziós és a telefon szolgáltatókkal 

folytatott tárgyalásokról. 

 

Kardos Zoltán képviselő: Megkérdezi, hogy a lakásonkénti csatlakozási díj annyi lesz-e, ami 

a honlapjukon szerepel? 

 

Széplaki Zoltán FCI-FirstCom Internet Kft. ügyvezetője: A honlapon lévő nem 

vonatkozik erre a szolgáltatásra. A Hatósági engedély megadása után, ezt követően az 

Önkormányzat elvi hozzájárulásával tudnak tovább lépni az ELMŰ engedélyéhez.  Ezek után 

kezdhető meg a kivitelezés, melyről bejelentési kötelezettség van. Ócsai lakosként szeretne a 

fejlődéshez hozzájárulni és nem elégedett a jelenlegi szolgáltatóval. Árakat, csak a kivitelezés 

elkészülte után tudnak kialakítani. 

 

Dönti Károly képviselő: Mikor érnek el oda, hogy a televíziós csatornák közül szabadon 

választhat, nem csomagban.  

 

Széplaki Zoltán FCI-FirstCom Internet Kft. ügyvezetője: Egy-egy kereskedelmi cégnek 

négy-öt televíziós csatornája van. Együtt adja el őket. Több szolgáltatónak volt már a 

felügyeleti szervek felé olyan kérése, hogy oldják meg azt, hogy ki milyen csatornát és 

meddig néz, úgy fizessen érte. A szolgáltatókkal nem sikerült ezt megoldani. 

 

Török László képviselő: Megkérdezi, hogy mekkora lesz a sávszélesség és ha a sávszélesség 

megengedi akkor, helyi televízió működésére van-e lehetőség?  Ócsán kívül tovább fog-e a 

cég terjeszkedni a 29-es körzetben? 

 

Széplaki Zoltán FCI-FirstCom Internet Kft. ügyvezetője:  Helyi televíziós szolgáltatás 

megindításának nincs akadálya.  Jelen pillanatban 10 GB/sec-ra szerződtek. Elég magas 

frekvencia tartományú sávszélességet vásároltak.  

 

dr.Gallai Zoltán képviselő: Lesz-e belépési díj és az UPC szolgáltatásához viszonyítottan 

milyen árak kerülnek kialakításra? 
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Széplaki Zoltán FCI-FirstCom Internet Kft. ügyvezetője: Üzletpolitikájuk, hogy a 

meglévő előfizetési díjak alá szeretnének menni. Előfizetési díj kalkulációjuk szerint 2.500,- 

4.500,- és 7.400,- Ft-os árak lesznek. Belépési díjaknál még nem dőlt el a kérdés, hogy lesz-e 

vagy sem, de ha lesz, akkor 2.000,- Ft-nál nem lesz nagyobb összeg.  

 

Bukodi Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy mindenki választ kapott. Tájékoztatja 

Széplaki urat, hogy már napirenden túl vannak és elvi támogatást kapott a légkábel kiépítési 

kérelme.  

 

 

3.13 napirend tárgya: Támogatási szerződés megkötése Ócsa-Halászy Károly Iskoláért 

Alapítvány és Dr. Pártos Lóránt Alapítvánnyal 

 

Bukodi Károly polgármester: Nem múlik el olyan hét, hogy valamelyik intézmény ne kérne 

valami vásárlási lehetőséget. Ő engedélyezi ilyen esetben és a költségvetésből átutalják az 

összeget. Mielőtt ez a rendszer kialakult, akkor ezek a bérleti díjak az intézményekhez folytak 

be. Két intézmény elszámol a hó elején és ezt követően az alapítványoknak utalják vissza az 

összegeket és ezekkel az alapítvány az előírásoknak megfelelően gazdálkodhat. A kiküldött 

határozati javaslatot kiegészíti a 2.) és 3.) pont vonatkozásában a következővel:… használhat 

fel… abban az esetben, ha az alapítványi célban foglaltak megvalósításához kis- vagy 

nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése szükséges, úgy azt az önkormányzat, mint az Ócsai 

Halászy Károly Általános Iskola működtetője, az előzőekben írt forrás mértékéig beszerzi, 

majd a fenntartónak ingyenes használatba átadja. Ugyanígy a gimnázium vonatkozásában is.  

Szavazást kér tehát a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 2014. évben tanítási időn túl bérbeadás útján 

hasznosított helyiségeinek bevételéből származó összeget támogatásképpen az Ócsa-

Halászy Károly Iskoláért Alapítványnak adja át, melyet az alapítvány az alapítói 

okiratban foglalt célok eléréséhez használhat fel, abban az esetben, ha az alapítványi 

célban foglaltak megvalósításához kis- vagy nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése 

szükséges, úgy azt az önkormányzat, mint az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

működtetője, az előzőekben írt forrás mértékéig beszerzi, majd a fenntartónak 

ingyenes használatba átadja.  

2.) a Bolyai János Gimnázium 2014. évben tanítási időn túl bérbeadás útján hasznosított 

helyiségeinek bevételéből származó összeget támogatásképpen az Dr. Pártos Lóránt 

Alapítványnak adja át, melyet az alapítvány az alapítói okiratban foglalt célok 

eléréséhez használhat fel, abban az esetben, ha az alapítványi célban foglaltak 

megvalósításához kis- vagy nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése szükséges, úgy azt az 

önkormányzat, mint a Bolyai János Gimnázium működtetője, az előzőekben írt forrás 

mértékéig beszerzi, majd a fenntartónak ingyenes használatba átadja.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására 

4.) felkéri a Polgármestert az 1)-2.) pontban foglaltak végrehajtásához szükséges 

előirányzat módosítás előkészítésére. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

107/2014./IV.30./határozat 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 2014. évben tanítási időn túl bérbeadás útján 

hasznosított helyiségeinek bevételéből származó összeget támogatásképpen az Ócsa-

Halászy Károly Iskoláért Alapítványnak adja át, melyet az alapítvány az alapítói 

okiratban foglalt célok eléréséhez használhat fel, abban az esetben, ha az alapítványi 

célban foglaltak megvalósításához kis- vagy nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése 

szükséges, úgy azt az önkormányzat, mint az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

működtetője, az előzőekben írt forrás mértékéig beszerzi, majd a fenntartónak 

ingyenes használatba átadja.  

2.) a Bolyai János Gimnázium 2014. évben tanítási időn túl bérbeadás útján hasznosított 

helyiségeinek bevételéből származó összeget támogatásképpen az Dr. Pártos Lóránt 

Alapítványnak adja át, melyet az alapítvány az alapítói okiratban foglalt célok 

eléréséhez használhat fel, abban az esetben, ha az alapítványi célban foglaltak 

megvalósításához kis- vagy nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése szükséges, úgy azt az 

önkormányzat, mint a Bolyai János Gimnázium működtetője, az előzőekben írt forrás 

mértékéig beszerzi, majd a fenntartónak ingyenes használatba átadja.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására 

4.) felkéri a Polgármestert az 1)-2.) pontban foglaltak végrehajtásához szükséges 

előirányzat módosítás előkészítésére. 

 

Határidő: 1.)-3.) azonnal és folyamatos 4.) munkaterv szerinti soron következő ülés 

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

 

 

3.14 napirend tárgya: Állásfoglalás kialakítása dr.Pálinkó Attila kérésére 

 

dr.Szabó György jegyző: Tájékoztatást ad arról, hogy április 26-án az iskolában szülők-

nevelők bálja került megrendezésre. Rendben lezajlott, nem történő rendzavarás. dr. Pálinkó 

Attila még a bál megtartása előtt megkereste azzal, hogy az önkormányzat alakítsa ki 

álláspontját a bállal kapcsolatban, hivatkozva a Fővárosi Törvényszék 37.P.21.904/2007/117. 

számú ítéletében foglaltakra, ami dr. Enczi János által kezdeményezett perben született.  

Ebben az ítéletben korlátozták a sportcsarnok hét végenként, illetve tanítási időn túli 

használatát. Két mondat a rendelkező rész, melyet felolvas: „A bíróság  az alperest annak 

tűrésére kötelezi, hogy az Ócsa,  Halászy Károly Általános Iskola területén lévő sportcsarnok 

iskolai időn kívüli hasznosítása során a napi, heti vagy havi rendszerességgel folytatott 

tevékenységeknek hétköznap 16.00 órától 20.00 óráig, szombaton 8.00 órától 14.00 óráig, 

vasárnap és ünnepnapokon 9.00 órától 14.00 óráig biztosíthat helyszínt. Ezt meghaladóan a 

bíróság a keresetet elutasítja.” 

Javasolja, hogy úgy foglaljanak állást, hogy a működtető és tulajdonos önkormányzat a bál 

megtartásával betartotta az ítéletben foglaltakat. A bál egyszeri alkalom volt – ezt elmondta 

dr. Pálinkó úrnak is – nem napi, heti, vagy havi rendszeres rendezvény. Ezek alapján a 

kiosztott határozati javaslat elfogadását kéri.  

 

Dönti Károly képviselő: Ezt jogászkodásnak tartja. A Törvényszéki döntés panasszal 

kapcsolatban született. Nem tudja miért nem a szabadidőközpontban tartották meg. Nem tudja 

elfogadni a határozati javaslatot. A döntés azért született, mert korlátozni kívánták a tanítási 

időn kívüli rendezvényeket. Magyarázkodásnak ez megfelel, de érvnek nem.  

 



31 

 

dr.Szabó György jegyző: Idéz az ítélet indokolásából: „A hétvégi hasznosítással 

kapcsolatban  teljes eltiltásra akkor kerülhetett volna sor, ha nincs olyan mód, amellyel a 

szükségtelen zavarás birtokháborítás nélkül sporttevékenység folytatható. A bíróság a fentebb 

kifejtettek szerint azt, hogy a sportcsarnok hasznosítására irányuló tevékenység önmagában 

birtoksértő magatartás, nem állapította meg és a tevékenység teljes megszüntetésére az 

alperest nem kötelezte.”  Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető: Száz-százötven ember részére ilyenkor főznek, ezt 

egyszerűbb az iskola konyhájáról megoldani, mint átszállítani a szabadidőközpontba. Azt 

gondolja, hogy dr. Pálinkó Attila mikor ide költözött, tudta, hogy az iskola mellett vesz házat.  

 

Bukodi Jánosné képviselő: Pedagógus szemmel mondja el egyéni véleményét. Ez egy 

jótékonysági bál, ebből lehet fejleszteni az intézménynél, mivel más bevétel nincs. Pálinkó 

úrnak is tavaly még odajárt gyermeke, segített volna, ha nem „piszkálja” a bált. Szerencsés az 

az intézmény, ahol van sportterem és konyha is egy ilyen rendezvény megtartásához. Úgy 

gondolja, hogy egy jótékonysági bált egyszer egy évben el lehet viselni mindenkinek. 

 

Dönti Károly képviselő: Egyetértene ezzel, ha nem lehetne máshol is megrendezni, ezért van 

a szabadidőközpont.  Ő úgy gondolja, hogy ez „dafke”.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: Véleménye az, hogy ez egy gerjesztett probléma, hiszen a 

gimnázium tornaterme hat méterre van a házaktól. Évente két-három bál van és még soha nem 

volt panasz. Pálinkó úr háza 150 méterre van legalább. Ő is úgy érzi, hogy „dafke” a dolog, de 

nem az önkormányzat, hanem egy lakos részéről. Nem tudja elfogadni, hogy egy lakó miatt, 

százötven ember vonuljon át a szabadidőközpontba. Nem beszélve arról, hogy a cél az, hogy 

ne bérleti díjat fizessenek, hanem bevételhez jussanak a bál kapcsán. Pálinkó úr által megírt 

levél előtt ilyen problémáról soha nem kellett tárgyalniuk.  

 

Bukodi Károly polgármester: 2013. májusában született ez a bírósági ítélet. Negyedik ilyen 

bál, ami megrendezésre került. Az első hárommal semmilyen probléma nem volt, csak ezzel. 

Ha nincs a bírósági ítélet most sem lett volna. A napirendet lezárja. Az alábbi határozati 

javaslatra kér szavazást. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos és 

működtető betartja a Fővárosi Törvényszék 37.P.21.904/2007/117. számú ítéletében 

foglaltakat a Halászy Károly Általános Iskola sportcsarnokának tanítási időn kívüli 

hasznosítása esetében 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

108/2014./IV.30./határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos és működtető betartja a 

Fővárosi Törvényszék 37.P.21.904/2007/117. számú ítéletében foglaltakat a Halászy Károly 

Általános Iskola sportcsarnokának tanítási időn kívüli hasznosítása esetében 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: -- 

 

 

4. napirend tárgya:  Interpellációk 

Nem került interpelláció benyújtásra. 
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5.napirend tárgya: Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
 

Bukodi Károly polgármester: Nincs a napirendhez hozzászólása. 

 

 

6.napirend tárgya: Egyebek 

 

Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e egyebek napirend 

keretében. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Látta, hogy a Köztársaság téren fák kerültek kivágásra, 

megkérdezi, hogy ezt mi indokolta, lesz-e pótolva.  A tér kezd leromlani, a fa oszlopokat fel 

kellene újítani. 

 

Bukodi Károly polgármester: Négy darab olajfa került kivágásra, melyet szakemberrel 

méretett fel, és ami már félig levágásra került, mert akadályozta a forgalmat. Ezzel egy időben 

más helyeken is megtörtént a közterületeken a gallyazás. A temető melletti fákat az ELMŰ 

nyeste le úgy-ahogy.  A felújításhoz egyeztetnek és vásárolnak festéket a rendbetételhez.  

 

Kardos Zoltán képviselő: Ő is olvasta egy internetes oldalon a temetőnél történt 

fagallyazással kapcsolatos negatív megjegyzést az önkormányzatra, de erre egy másik lakos 

válaszolt, hogy azt az ELMŰ vágta le és hagyta ott, nincs hozzá köze az önkormányzatnak. 

 

Bukodi Károly polgármester: A hozzászólót ismerik, nem is volt más célja, mint hogy az 

önkormányzat lejáratása, László Zoltán már a közösségi oldalon is ott van, nem elég a blog.  

 

Dönti Károly képviselő: A Székesi úti vasúti átjáró bal oldalán tereprendezés történt, milyen 

változás van a területtel kapcsolatban, tulajdonos váltás, vagy más terv?  

 

Bukodi Károly polgármester: A tulajdonos tette rendbe a területet és eladó táblát is látott 

kitéve.  

  

A következő napirend megtárgyalásához a polgármester zárt ülést rendel el. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

      Bukodi Károly          Dr. Szabó György 

       polgármester         jegyző 
 

 


