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J E G Y Z Ő K Ö NY V : 

 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

A Képviselő-testület 6 fővel van jelen. Távol van Bukodi Jánosné, Dönti Károly és Inczeffy 

Szabolcs képviselő. 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Török László  képviselő 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, távol van Bukodi Jánosné, Dönti Károly és 

Inczeffy Szabolcs képviselő. 

 

 

N A P I R E N D : 

 

 

 

1./ Tárgy: Rendelet-tervezet az 1/2014. (II. 06.) számú Ócsa Város Önkormányzatának 

2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előirányzat módosításáról 

   Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

2./ Tárgy: Jelentés az önkormányzat és intézményeinek 2014.első félévi gazdálkodásáról  

   Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3./ Tárgy: A 2014. október 12-re kitűzött nemzetiségi önkormányzati választáshoz 

szavazatszámláló bizottsági tagok megerősítése 

   Előadó: Dr. Szabó György jegyző 

 

 

 

Napirend tárgya: 
1./ Tárgy: Rendelet-tervezet az 1/2014. (II. 06.) számú Ócsa Város Önkormányzatának 

2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előirányzat módosításáról 

   Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság 

tárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Kérdés, 

észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

…/2014. (IX. 10.) számú rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról.  

 

                                                                       1.§. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1 /2014. (II.06.) számú 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  3. §-a  az alábbiak szerint módosul: 

 „3.§. 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetésében: 

       A kiadási és bevételei főösszegét: 1.059.999 eFt-ban, azaz:  

       egymilliárd ötvenkilencmillió kilencszázkilencven kilencezer forintban határozza meg. 

 

(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg 

összege - 36.071 eFt. 

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési 

kiadások 4. sor) (+/-) 

            -36071 

 

   
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY 

ÖSSZEGE  

 Ezer forintban 

1. 2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. 

oszlop 24. sor) 
           

2. 2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. 

oszlop 27. sor) 
           

3. 2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)          

 

   a.) működési egyenleg:  -  14.023 eFt 

   b.)  felhalmozási egyenleg: -  22.048 eFt 

 

(3) A költségvetési egyenleget az előző évi pénzmaradvány igénybevételével tudjuk 

finanszírozni. „ 
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2.§. 

Az R. 4.§-a az alábbiak szerint módosul: 

 „(1) A 3.§. (1) bekezdésben megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, 

továbbá a finanszírozási célú műveletek módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 

1.1 számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. 

 

(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosított bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 
 

 Önkormányzat működési bevétele:     439.900 eFt 

   ebből:  

   1.) Közhatalmi bevétel     380.500 eFt 

   2.) Intézményi működési bevétel     28.400 eFt 

   3.) Működési célú átvett pénzeszközök    31.000 eFt 

 

(3)  Önkormányzat normatív működés támogatásai:   422.800  eFt 

 

(4)    Felhalmozási bevételek:      131.235 eFt 

  

1.) Felhalmozási bevételek   101.000 eFt 

   2.)   Finanszírozás bevétel      30.000 eFt 

                       3.)   Felhalmozási célú támogatás          235 eFt 

 

(5)  Maradvány igénybevétele:                                                        66.064 eFt 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                               1.059.999 eFt 

 

(6) Önkormányzat  működési kiadásai:      856.723 eFt 

ebből: 

  1.) Személyi juttatások     255.459 eFt 

  2.) Munkaadókat terhelő járulékok     64.393 eFt 

  3.) Dologi kiadások     370.450 eFt 

 4.) Egyéb működési célú támogatások Áh-kívülre 166.421 eFt 

  ebből: 

4.1. Céljellegű támogatások   130.451 eFt 

4.2. Szociális kiadások      35.970 eFt 

 

(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai:    123.283 eFt 

  ebből: 

  a.) Intézményi beruházások      14.000 eFt 

  b.) Felújítások        52.742 eFt 

  c.) Lakástámogatás            900 eFt 

d.) Egyéb felhalmozási  kiadások                                    55.641 eFt 
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(8) Tartalékok                            20.000 eFt 

 ebből: 

  Általános tartalék       20.000 eFt 

 

(9) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek              59.993 eFt 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:                       1.059.999 eFt 

 

(10) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok. Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) 

feladatai 

 

1. Kötelező feladatok 

- városüzemeltetés 

- vagyongazdálkodás 

- közvilágítás 

- utak karbantartása 

- egészségügyi alapellátás biztosítása 

- alapfokú oktatáshoz feltételek biztosítása 

 

2. Önként vállalt feladatok 

- fizikoterápia 

- labor helyi tevékenysége 

 

3. Állami, államigazgatási feladatok 

- helyi jogalkotás 

- építésügyi helyi igazgatás 

- adóigazgatás 

- szociális igazgatás 

- közterület-felügyelet 

 

(11)  A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2 számú melléklet részletezi.” 

 

3.§. 

 

Az R. 5.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(2)  A hitelműveletekkel kapcsolatos feladatellátással a 2014. évi költségvetési rendelet 

módosítását követően megbízza a Polgármestert. Az Önkormányzat kiadásainak 

fedezésére a 2013 évi maradvány igénybevétele szükséges.” 

 

4.§. 

 

(1) Az R. 11.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1)  A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított bevételi 

előirányzatát 1.056.429 eFt-ban határozza meg.” 

 

(2) Az R. 11.§.(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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„(2) A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított kiadási 

előirányzatát 1.056.429 eFt-ban határozza meg. 

Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat tervezett bevételeit és kiadásait a 

9.1. számú melléklet tartalmazza.” 

 

5.§. 

 

Az R 25.§-a az alábbiak szerint módosul: 

„25.§. 

 

Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 11. sz. melléklet tartalmazza. Az 

eredeti 250 eFt kiadási és bevételi főösszeg az állami támogatás növelése miatt 392 eFt-ra 

módosul.”  

 

5.§. 

 

(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. február 6-tól kell 

alkalmazni.  

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.  

   

 

A döntéshozatalban 6 fő vett részt. 

 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

 

12/2014. (IX. 10.) sz. RENDELETÉT 

a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) számú önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

 

                                                                       1.§. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1 /2014. (II.06.) számú 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  3. §-a  az alábbiak szerint módosul: 

 „3.§. 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetésében: 

       A kiadási és bevételei főösszegét: 1.059.999 eFt-ban, azaz:  

       egymilliárd ötvenkilencmillió kilencszázkilencven kilencezer forintban határozza meg. 

 

(4) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg 

összege - 36.071 eFt. 

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 
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3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési 

kiadások 4. sor) (+/-) 

            -36071 

 

   
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY 

ÖSSZEGE  

 Ezer forintban 

1. 2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. 

oszlop 24. sor) 
           

2. 2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. 

oszlop 27. sor) 
           

3. 2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)          

 

   a.) működési egyenleg:  -  14.023 eFt 

   b.)  felhalmozási egyenleg: -  22.048 eFt 

 

(5) A költségvetési egyenleget az előző évi pénzmaradvány igénybevételével tudjuk 

finanszírozni. „ 

2.§. 

Az R. 4.§-a az alábbiak szerint módosul: 

 „(1) A 3.§. (1) bekezdésben megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, 

továbbá a finanszírozási célú műveletek módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 

1.1 számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. 

 

(5) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosított bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 
 

 Önkormányzat működési bevétele:     439.900 eFt 

   ebből:  

   1.) Közhatalmi bevétel     380.500 eFt 

   2.) Intézményi működési bevétel     28.400 eFt 

   3.) Működési célú átvett pénzeszközök    31.000 eFt 

 

(6)  Önkormányzat normatív működés támogatásai:   422.800  eFt 
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(7)    Felhalmozási bevételek:      131.235 eFt 

  

1.) Felhalmozási bevételek   101.000 eFt 

   2.)   Finanszírozás bevétel      30.000 eFt 

                       3.)   Felhalmozási célú támogatás          235 eFt 

 

(5)  Maradvány igénybevétele:                                                        66.064 eFt 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                               1.059.999 eFt 

 

(12) Önkormányzat  működési kiadásai:      856.723 eFt 

ebből: 

  1.) Személyi juttatások     255.459 eFt 

  2.) Munkaadókat terhelő járulékok     64.393 eFt 

  3.) Dologi kiadások     370.450 eFt 

 4.) Egyéb működési célú támogatások Áh-kívülre 166.421 eFt 

  ebből: 

4.3. Céljellegű támogatások   130.451 eFt 

4.4. Szociális kiadások      35.970 eFt 

 

(13) Felhalmozási költségvetés kiadásai:    123.283 eFt 

  ebből: 

  a.) Intézményi beruházások      14.000 eFt 

  b.) Felújítások        52.742 eFt 

  c.) Lakástámogatás            900 eFt 

d.) Egyéb felhalmozási  kiadások                                    55.641 eFt 

 

(14) Tartalékok                            20.000 

eFt 

 ebből: 

  Általános tartalék       20.000 eFt 

 

(15) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek              59.993 

eFt 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:                       1.059.999 eFt 

 

(16) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok. Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) 

feladatai 

 

1. Kötelező feladatok 

- városüzemeltetés 

- vagyongazdálkodás 

- közvilágítás 

- utak karbantartása 

- egészségügyi alapellátás biztosítása 

- alapfokú oktatáshoz feltételek biztosítása 
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2. Önként vállalt feladatok 

- fizikoterápia 

- labor helyi tevékenysége 

 

3. Állami, államigazgatási feladatok 

- helyi jogalkotás 

- építésügyi helyi igazgatás 

- adóigazgatás 

- szociális igazgatás 

- közterület-felügyelet 

 

(17)  A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2 számú melléklet részletezi.” 

 

3.§. 

 

Az R. 5.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(2)  A hitelműveletekkel kapcsolatos feladatellátással a 2014. évi költségvetési rendelet 

módosítását követően megbízza a Polgármestert. Az Önkormányzat kiadásainak 

fedezésére a 2013 évi maradvány igénybevétele szükséges.” 

 

4.§. 

 

(3) Az R. 11.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1)  A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított bevételi 

előirányzatát 1.056.429 eFt-ban határozza meg.” 

 

(4) Az R. 11.§.(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(2) A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított kiadási 

előirányzatát 1.056.429 eFt-ban határozza meg. 

Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat tervezett bevételeit és kiadásait a 

9.1. számú melléklet tartalmazza.” 

 

5.§. 

 

Az R 25.§-a az alábbiak szerint módosul: 

„25.§. 

 

Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 11. sz. melléklet tartalmazza. Az 

eredeti 250 eFt kiadási és bevételi főösszeg az állami támogatás növelése miatt 392 eFt-ra 

módosul.”  

 

5.§. 

 

(3) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. február 6-tól kell 

alkalmazni.  

(4) A rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.  
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Napirend tárgya: 

2./ Tárgy: Jelentés az önkormányzat és intézményeinek 2014.első félévi gazdálkodásáról  

   Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást 

kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. I. féléves 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

155/2014. (IX. 08.) sz. Határozat 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. I. fél éves gazdálkodásról szóló 

beszámolót elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:      polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 
3./ Tárgy: A 2014. október 12-re kitűzött nemzetiségi önkormányzati választáshoz 

szavazatszámláló bizottsági tagok megerősítése 

   Előadó: Dr. Szabó György jegyző 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ócsai 800. számú szavazókör 

szavazatszámláló bizottsági tagjainak az alábbi személyeket megválasztja: 

 tag: Panyik Gabriella Liszt Ferenc u. 5. 

 tag: Ulicskáné Turi Judit Árvácska u. 19. 

 tag: Galambos Lászlóné Bacsó Béla u. 10. 

 póttag: Beriné Gere Ágnes Epreskert u. 7. 

 póttag: Rózsa Beáta Falu Tamás u. 47. 

 

 

 

A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

 

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

határozatot hozta: 
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156/2014. (IX. 08.) sz. Határozat: 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ócsai 800. számú szavazókör 

szavazatszámláló bizottsági tagjainak az alábbi személyeket megválasztja: 

 tag: Panyik Gabriella Liszt Ferenc u. 5. 

 tag: Ulicskáné Turi Judit Árvácska u. 19. 

 tag: Galambos Lászlóné Bacsó Béla u. 10. 

 póttag: Beriné Gere Ágnes Epreskert u. 7. 

 póttag: Rózsa Beáta Falu Tamás u. 47. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

       Bukodi Károly          Dr. Szabó György 

        polgármester         jegyző 


