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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

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

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Hantos Péter képviselő  

Kardos Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

Meghívott vendégek: 

B&W Tender Plus Kft. Papp Mónika Katalin képviselő 

Dr. Tréki-Tóth Péter ügyvéd 

Papp Klára  

Pappné Hajdu Katalin 

Miklós Imre 

Rigó István 

Kormos Rebeka 

Puskás Ilona 

 

Bukodi Károly polgármester: A 2014. november 26-án (szerdán) 16.00 órára összehívott 

képviselőtestületi ülést megnyitja. Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület 9 fővel határozatképes. Az ülés megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali 

épületében a tanácsteremben kerül sor. Megkérdezi, hogy a kiküldött napirendhez kíván-e 

valaki kiegészítést tenni.  

 

dr.Szabó György jegyző:  A következő napirendi javaslatokat teszi: A napirendek 

tárgyalásának megkezdése előtt tárgyalják Ócsa Város Önkormányzat Gazdasági Bizottság 

külsős tagjának megválasztását, figyelemmel arra, hogy így az 1. napirend keretében 

valamennyi külsős bizottsági tag leteheti a mai napon az esküt. Felvételét kéri még a 

következő napirendeknek:  

5.6 napirend:  Ócsa Városi Polgárőrség támogatása 

5.7 napirend:  Magyarok Európában Egyesület által benyújtandó pályázat támogatása 

Zárt ülés keretében: 

8.2 napirend: Döntés a „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása” című pályázat keretében KEOP-5.5.0./A/12-2013-0198 kódjelű 

„Az Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” tárgyú 

építés-kivitelezési munkák elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívásról 

 

Bukodi Károly polgármester: Még egy napirendi javaslata lenne, 5.8 napirend: Halászy 

Károly Általános Iskola Igazgatójával kapcsolatos véleményezés, jelzés érkezett a 
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól, hogy a Képviselő-testülettől kéri ezt. Kéri, hogy 

a napirendet fogadják el a következők szerint:  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiküldött napirendi javaslatot az 

alábbi napirendekkel kiegészítve tárgyalásra elfogadta: 

Napirend előtt:Ócsa Város Önkormányzat Gazdasági Bizottság külsős tagjának megválasztása 

5.6 napirend:  Ócsa Városi Polgárőrség támogatása 

5.7 napirend:  Magyarok Európában Egyesület által benyújtandó pályázat támogatása 

5.8 napirend:  Halászy Károly Általános Iskola Igazgatójával kapcsolatos véleményezés 

Zárt ülés keretében: 

8.2 napirend: Döntés a „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása” című pályázat keretében KEOP-5.5.0./A/12-2013-0198 kódjelű 

„Az Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” tárgyú 

építés-kivitelezési munkák elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívásról 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

250/2014./XI.26./ számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiküldött napirendi javaslatot az 

alábbi napirendekkel kiegészítve tárgyalásra elfogadta: 

Napirend előtt:Ócsa Város Önkormányzat Gazdasági Bizottság külsős tagjának megválasztása 

5.6 napirend:  Ócsa Városi Polgárőrség támogatása 

5.7 napirend:  Magyarok Európában Egyesület által benyújtandó pályázat támogatása 

5.8 napirend:  Halászy Károly Általános Iskola Igazgatójával kapcsolatos véleményezés 

Zárt ülés keretében: 

8.2 napirend: Döntés a „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása” című pályázat keretében KEOP-5.5.0./A/12-2013-0198 kódjelű 

„Az Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” tárgyú 

építés-kivitelezési munkák elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívásról 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bukodi Károly polgármester 

 

N A P I R E N D: 

 

    Ócsa Város Önkormányzat Gazdasági Bizottság külsős tagjának megválasztása 

          Előadó: Bukodi Károly 

 

1. Tárgy: Külső bizottsági tagok eskütétele  

          Előadó: Bukodi Károly 

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

3. Napirend előtti felszólalások 

 

4. 4.         Munkaterv szerinti napirendek 
4.1 Tárgy: 2015. évi pénzügyi koncepció elfogadása     

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

    

 

5. Aktuális napirendek: 
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5.1 Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létszámának bővítéséről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

5.2 Tárgy: Törvényességi felhívás a 12/2013. (VI.27) Településképi véleményezési 

eljárásról és a 13/2013. (VI.27) Településképi bejelentési eljárásról szóló 

rendeletekre 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

5.3 Tárgy: Adományozási szerződés a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5.4 Tárgy: Alsópakony vízellátásához kapcsolódó felújítás 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

5.5 Tárgy: Beszámoló a 2014. év vonatkozásában végzett kockázatelemzésről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5.6 Tárgy: Ócsa Városi Polgárőrség támogatása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

5.7 Tárgy: Magyarok Európában Egyesület által benyújtandó pályázat támogatása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

5.8 Tárgy: Halászy Károly Általános Iskola Igazgatójával kapcsolatos véleményezés 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
 

6. Interpellációk       

 

7.         Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
 

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1 Tárgy: Döntés a KMOP-3.3.3-13-2013-0025 azonosító számon regisztrált „ 

Napelemes rendszer kialakítása a Halászy Károly Általános Iskolában” 

című projekthez kapcsolódó közbeszerzés kiírása kivitelezési munkálatainak 

ellátása tárgyú közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívásáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

8.2 Tárgy: Döntés a „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos  

átalakítása” című pályázat keretében KEOP-5.5.0./A/12-2013-0198 kódjelű  

„Az Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése”  

tárgyú építés-kivitelezési munkák elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívásról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

8.3 Tárgy. Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra érkezett kérelmekről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

8.4 Tárgy: Kitüntető díjak odaítélése a 2/2011.(I.28.) sz. ÖK. rendelet az Egyes  

kitüntető díjak és adományozásuk rendjéről szóló rendelet alapján. 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Napirend előtt: Ócsa Város Önkormányzat Gazdasági Bizottság külsős tagjának 

megválasztása 

 

Kardos Zoltán GB elnöke, képviselő: Javasolja Papp Klárát a GB külsős tagjának, aki 

könyveléssel foglalkozik. Úgy gondolja fontos tagja lesz a bizottságnak. 

 

Bukodi Károly polgármester: Mivel nem volt kérdés, észrevétel, szavazást kér a következő 

határozati javaslatra:  Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Papp Klárát (2364 Ócsa, 

Széchenyi u.12.) a Gazdasági bizottság külsős tagjává megválasztotta.  

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

251/2014./XI.26./ számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Papp Klárát (2364 Ócsa, Széchenyi u.12.) a 

Gazdasági bizottság külsős tagjává megválasztotta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ------- 

 

 

1.napirend tárgya: Külsős bizottsági tagok eskütétele 

 

Az eskütétel megtörtént. Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül. 

 

Bukodi Károly polgármester: Hivatalosan is köszönti a bizottságok külsős tagjait és jó 

munkát kíván nekik. 

 

 

2.napirend tárgya: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

Bukodi Károly polgármester: Az elmúlt ülésen hagyták jóvá ezt az új napirendet. Kérdés, 

észrevétel nem érkezett, ezért szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban meghozott határozatainak 

végrehajtásáról készült beszámolót tudomásul veszi. 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

252/2014./XI.26./ számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban meghozott határozatainak 

végrehajtásáról készült beszámolót tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bukodi Károly polgármester 

 

 

3.napirend tárgya: Napirend előtti felszólalások 

 

Napirend előtti felszólás nem történt. 
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4.1 napirend tárgya: 2015. évi pénzügyi koncepció elfogadása 

 

Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás. A számok 

változhatnak, mert a nagy költségvetést majd a normatívához kell igazítani. Jövő év 

februárjában kerül  elfogadásra a költségvetés, addig várja a javaslatokat. Szavazást kér a 

2015. évi pénzügyi koncepciót elfogadására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

253/2014./XI.26./ számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évre szóló költségvetési 

koncepciót, és azt az ülésen elhangzottak figyelembe vételével elfogadta. 

A költségvetési rendelet-tervezetet a következők figyelembevételével kell elkészíteni: 

1. Elsősorban biztosítani kell a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának 

fedezetét, figyelembe véve az önkormányzati törvény rendelkezéseit a kiadások 

minimalizálása mellett, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

2. Alaposan felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatokat, a közvetett 

támogatásokat és amennyiben jogszabályi lehetőség van rá, megszüntetni azokat, 

amelyeket saját bevétel nem fedez. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

3. A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a 

kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy 

megtakarításokat lehessen elérni. A tervezés feladatorientált legyen. 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

4. A dologi kiadások tervezése valamennyi intézmény vonatkozásában legfeljebb a 

2014. évi tervezett összegben történhet úgy, hogy a kiadási előirányzatok a lehető 

legszigorúbb takarékosság mellett, a törvényi minimum szintjét figyelembe véve 

biztosítsák a feladatellátást. 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

5. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos és ésszerű gazdálkodás 

követelményeinek megfelelni, valamint javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a 

hiány/kiadások csökkentését. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

6. A 2015. évi költségvetésnek megfelelően limitálni kell a megbízási díjakat és a 

további jogviszonyok díjazását. Ezen túlmenően a nem rendszeres személyi 

juttatások előirányzata a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest nem növelhető, a 

külső személyi juttatásokat a lehető legminimálisabb mértékre kell csökkenteni. 
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Felelős: polgármester, intézményvezetők 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

7. Az intézmények kihasználtságának felülvizsgálata történjen meg és amennyiben más 

formában gazdaságosabb az intézmények szervezeti működtetése, történjen meg az 

átszervezés. 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

8. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok 

tartalmát, költség- és létszámszükségletét. Racionálisan szűkíteni kell a kapacitásokat 

és csökkenteni a létszámot. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell 

terjednie. 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

9. Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében 2015-

ben is szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell 

folytatni. 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

10. Újabb kötelezettség vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves 

kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

11. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében a képviselő-testület előzetesen 

hozzájárul az egyes forgalomképes vagyontárgyak 2015. évi értékesítésének 

előkészítéséhez. 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

12. A költségvetési intézmények tekintetében a személyi juttatások tervezésénél csak a 

kötelezően adandó juttatásokkal lehet tervezni.  

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

13. A szükséges felújításokra és beruházásokra, a beadott pályázati önerő biztosítására 

szükséges további pályázati lehetőségek igénybevétele és a kiadások csökkentése.   

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

14. A folyamatban lévő fejlesztéseken kívül további fejlesztési kiadás csak az alapvető 

működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges. 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja 

15. A végleges költségvetési rendelet-tervezet kidolgozása során tovább kell keresni a 

bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
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16. Az önkormányzat tulajdonában álló non profit vállalkozások esetében tovább kell 

vizsgálni az egyes takarékossági lehetőségeket.  

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

17. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő 

egyeztetés útján kell kialakítani. 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

5.1 napirend tárgya: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létszámának 

bővítéséről 

 

Bukodi Károly polgármester: A Városüzemeltetési Kft. 100 %-os önkormányzati 

tulajdonban van, így minden változásról és az 500 eFt feletti beruházásokról a Képviselő-

testület dönt. Az előterjesztéshez vár hozzászólásokat. Nem érkezett hozzászólás, szavazást 

kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az 

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa az Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. létszámát 2015. január 1-től 1 fővel emelt számban 58 fő számban állapítja 

meg.  

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

254/2014./XI.26./ számú határozat 

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

Kft. 100 %-os tulajdonosa az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létszámát 2015. január 

1-től 1 fővel emelt számban 58 fő számban állapítja meg.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     -- 

 

 

5.2 napirend tárgya: Törvényességi felhívás a 12/2013. (VI.27) Településképi 

véleményezési eljárásról és a 13/2013. (VI.27) Településképi bejelentési eljárásról szóló 

rendeletekre 

 

Bukodi Károly polgármester: 2013. júniusban született két rendeletük, melyet a Pest 

Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztálya kifogásolt és javítást kért. Ezt a javítást 

tartalmazza az előterjesztés. A környező településeken érdeklődött és másutt nincsenek ilyen 

rendeletek, hanem a helyi építési szabályzatban kerül minden leszabályozásra. A Járási 

Hivatal is a HÉSZ szerint adja ki az építési engedélyeket. Jelenleg főépítészük sincs. 

Javasolja, hogy ezt a két rendeletet helyezzék hatályon kívül. Ha ezt támogatják, akkor A 

helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási 

szabályairól szóló 11/2013./VI.27./ számú rendeletük is okafogyottá válik, hiszen ez alapján 

működött volna a tervtanács. Tervtanács 2006-2010. között működött, rendszertelenül, a 

SPAR építése kapcsán ült össze egyedül, és 2010-2014. között nem a településen. Ezért ezt a 
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rendeletet is javasolja hatályon kívül helyezni. Mivel kérdés nem érkezett, szavazást kér a 

rendeletek hatályon kívül helyezéséről az alábbiak szerint:  

a településképi véleményezési eljárásról szóló 12/2013./VI.27./ ÖK. rendelet hatályon 

kívül helyezéséről 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) 

pontjában kapott felhatalmazása alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. § (6) bekezdés 7. pontjában szereplő felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el. 

1.§ 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete A településképi véleményezési eljárásról szóló 

12/2013./VI.27./ ÖK. rendeletét hatályon kívül helyezi.  

 

2.§. 

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

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

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

 

16/2014./XI.28./ számú RENDELETET 

a településképi véleményezési eljárásról szóló 12/2013./VI.27./ ÖK. rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) 

pontjában kapott felhatalmazása alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. § (6) bekezdés 7. pontjában szereplő felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el. 

1.§ 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete A településképi véleményezési eljárásról szóló 

12/2013./VI.27./ ÖK. rendeletét hatályon kívül helyezi.  

 

2.§. 

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

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér A településképi bejelentési eljárásról szóló 

13/2013./VI.27./ ÖK. rendelet hatályon kívül helyezéséről az alábbiak szerint: 

a településképi bejelentési eljárásról szóló 13/2013./VI.27./ ÖK. rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) a) 

pontjában kapott felhatalmazása alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. § (6) bekezdés 3. pontjában szereplő felhatalmazás a 

következőket rendeli el. 

1.§ 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete A településképi bejelentési eljárásról szóló 

13/2013./VI.27./ ÖK. rendeletét hatályon kívül helyezi.  
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2.§. 

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

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

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

17/2014./XI.28./ számú RENDELETET 

a településképi bejelentési eljárásról szóló 13/2013./VI.27./ ÖK. rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) a) 

pontjában kapott felhatalmazása alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. § (6) bekezdés 3. pontjában szereplő felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el. 

 

1.§ 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete A településképi bejelentési eljárásról szóló 

13/2013./VI.27./ ÖK. rendeletét hatályon kívül helyezi.  

 

2.§. 

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

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

 

 

Bukodi Károly polgármester: A következő rendelet hatályon kívül helyezésére is szavazást 

kér: 

A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási 

szabályairól szóló 11/2013./VI.27./ számú ÖK. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) a.) 

pontjában kapott felhatalmazása alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. § (6) bekezdésének 4. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli.  

 

1.§ 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építészeti-műszaki tervtanács 

létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 11/2013./VI.27./ ÖK. 

rendeletét hatályon kívül helyezi. 

2.§. 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

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

18/2014./XI.28./ számú RENDELETET 

A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási 

szabályairól szóló 11/2013./VI.27./ számú ÖK. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) a.) 

pontjában kapott felhatalmazása alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. § (6) bekezdésének 4. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli.  

1.§ 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építészeti-műszaki tervtanács 

létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 11/2013./VI.27./ ÖK. 

rendeletét hatályon kívül helyezi. 

2.§. 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

5.3 napirend tárgya: Adományozási szerződés a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

részére 

 

Bukodi Károly polgármester: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni. Hozzászólás nem 

érkezett, szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete  

1.) felhatalmazza a Polgármestert a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő 

adományozási szerződés aláírására, 

2.) az adományozási szerződésben foglalt kötelezettségvállalás a 2015. évi 

költségvetésben a céljellegű támogatások terhére történik.  

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

255/2014./XI.26./ számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) felhatalmazza a Polgármestert a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő 

adományozási szerződés aláírására, 

2.) az adományozási szerződésben foglalt kötelezettségvállalás a 2015. évi 

költségvetésben a céljellegű támogatások terhére történik.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

5.4 napirend tárgya: Alsópakony vízellátásához kapcsolódó felújítás 
 

Horváth Tamás alpolgármester: Furcsa helyzet van a régi alsópakonyi részen. Egy 

ingatlanbefektetési cég területéről kapják a vizet, a víztorony a Felsőbabádi ZRT. ingatlanán 

áll, vízellátási kötelezettsége pedig az Önkormányzatnak van. A torony igen rossz állapotban 

van, ezt a telet már nem húzza ki. A csatornázás tervei még nincsenek olyan állapotban, hogy 

azzal megoldódna a probléma. Kénytelenek a legszükségesebb munkálatok közösen a 
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Felsőbabádi ZRT-vel elvégezni. Ezek a következők: a torony külső szigetelése, a kitámasztó 

pányvák cseréje. Az árajánlatban szereplő további munkákra időjárás függvényében, jövő év 

tavaszán kerülne sor.  

 

Dr.Szabó György jegyző: Kiegészítené a határozati javaslatot a következőkkel. Az 

Alpolgármester úr által elmondottak alapján az idén elvégzendő munkákra 1.684.800 Ft+ÁFA 

összeget biztosítják a 2014. évi költségvetés terhére. Amennyiben ez nem kerül kifizetésre az 

idei évben, akkor az árajánlatban szereplő teljes összeg az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésébe kerüljön betervezésre. 

 

Bukodi Károly polgármester: Kéri, hogy a Jegyző úr által elmondottakkal kiegészített 

határozati javaslatról szavazzanak. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a régi alsópakonyi településrész vízellátásának biztonságos fenntartása céljából a 

2014. évi költségvetésben tervezett Felhalmozási kiadások terhére 1.684.800 Ft+ÁFA 

összeget biztosít. Amennyiben ezen összeg felhasználására az időjárási körülmények 

miatt az idei évben nem kerül sor, akkor az árajánlatban szereplő teljes összeg, 

2.166.900 Ft+ÁFA a 2015. évi költségvetésben kerüljön megtervezésre, ellenkező 

esetben 482.100 Ft+ÁFA összeg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert megfelelő szaktudással rendelkező vállalkozóval 

történő szerződéskötésre.  

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

256/2014./XI.26./ számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a régi alsópakonyi településrész vízellátásának biztonságos fenntartása céljából a 

2014. évi költségvetésben tervezett Felhalmozási kiadások terhére 1.684.800 Ft+ÁFA 

összeget biztosít. Amennyiben ezen összeg  felhasználására az időjárási körülmények 

miatt az idei évben nem kerül sor, akkor az árajánlatban szereplő teljes összeg, 

2.166.900  Ft+ÁFA a 2015. évi költségvetésben kerüljön megtervezésre, ellenkező 

esetben 482.100 Ft+ÁFA összeg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert megfelelő szaktudással rendelkező vállalkozóval 

történő szerződéskötésre.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

5.5 napirend tárgya: Beszámoló a 2014. év vonatkozásában végzett kockázatelemzésről: 

 

dr.Molnár Csaba aljegyző: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni. Jogszabályi 

kötelezettség alapján ezt minden évben el kell készíteni. Kéri a Képviselő-testület 

tudomásulvételét.  

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal tekintetében, a 2014. év 

vonatkozásában végzett kockázatelemzésről készült beszámolót tudomásul veszi. 
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A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

257/2014./XI.26./ számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal tekintetében, a 

2014. év vonatkozásában végzett kockázatelemzésről készült beszámolót tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bukodi Károly polgármester 

 

 

5.6 napirend tárgya:  Ócsa Városi Polgárőrség támogatása 

 

Bukodi Károly polgármester: A kiválóan működő Polgárőrség azzal a kéréssel fordult a 

Képviselő-testülethez, hogy az idei évre jóváhagyott támogatási keret összege elfogyott és 

december havi működésükhöz kérnének még 200 eFt-ot. Javasolja a támogatást, tekintettel a 

karácsonyi ünnepek körüli fokozott feladataikra. Szavazást kér a következő határozati 

javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000,- Ft összeggel megemelve 

módosítja az Ócsa Városi Polgárőrség számára nyújtott 2014. évi támogatás összegét a 2014. 

évi költségvetés általános tartalékalapja terhére. 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

258/2014./XI.26./ számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000,- Ft összeggel megemelve módosítja 

az Ócsa Városi Polgárőrség számára nyújtott 2014. évi támogatás összegét a 2014. évi 

költségvetés általános tartalékalapja terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

5.7 napirend tárgya: Magyarok Európában Egyesület által benyújtandó pályázat 

támogatása 

 

Hantos Péter képviselő: Megkereste Őt a Magyarok Európában Egyesület egy pályázathoz 

kérnek támogatást. Anyagilag ez nem jelent kiadást, viszont a tevékenységük a pályázat 

elnyerésével nagyon hasznos lenne. Kéri támogassák az előterjesztésként már kiküldött 

anyagban szereplő pályázatot. 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.)  Egyetértéssel támogatja, hogy a Magyarok Európában Egyesület (adószám: 18722901-1-

13) pályázatot nyújtson be Nemzeti Családügyi és Szociálpolitikai Intézet által kiírt I-F-

GY-14-E kóddal ellátott pályázatra 

2.)  Az Önkormányzat a rendelkezésére álló források erejéig szakmai tanácsadással segíti – 

sikeres pályázat esetén – a pályázat megvalósítását.  

3.)  Az Önkormányzat a pályázat megvalósítása során további anyagi hozzájárulást nem nyújt  
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4.) Felhatalmazza a polgármestert az ezen határozatban foglalt pontokhoz igazodó 

együttműködési szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

259/2014./XI.26./ számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.)  Egyetértéssel támogatja, hogy a Magyarok Európában Egyesület (adószám: 18722901-1-

13) pályázatot nyújtson be Nemzeti Családügyi és Szociálpolitikai Intézet által kiírt I-F-

GY-14-E kóddal ellátott pályázatra 

2.)  Az Önkormányzat a rendelkezésére álló források erejéig szakmai tanácsadással segíti – 

sikeres pályázat esetén – a pályázat megvalósítását.  

3.)  Az Önkormányzat a pályázat megvalósítása során további anyagi hozzájárulást nem nyújt  

4.) Felhatalmazza a polgármestert az ezen határozatban foglalt pontokhoz igazodó 

együttműködési szerződés aláírására. 

 

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

Felelős: 1.) ---; 2-4.) polgármester 

 

5.8 napirend tárgya: Halászy Károly Általános Iskola Igazgatójával kapcsolatos 

véleményezés 

 

dr.Szabó György jegyző: Megkereste az Önkormányzatot, - mint működtetőt és a települési 

oktatásért felelőst - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, hogy a Képviselő-testület  a 

jelenlegi intézményvezető Kovácsné Kovácsi Beáta eddigi munkáját értékelje a pályázati 

kiírás nélküli  további alkalmazás érdekében. Javasolja, hogy együttműködve támogassák, 

hogy az Igazgató asszony további öt évig posztjában megerősítésre kerüljön.  

 

Bukodi Károly polgármester távozott az ülésteremből. A Képviselő-testület 8 fővel van jelen. 

 

Horváth Tamás alpolgármester: Átveszi az ülés vezetését. Kérdés, észrevétel nem érkezett. 

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

testülete, mint az Ócsa Halászy Károly Általános Iskola működtetője is, együttműködve 

támogatja, - figyelemmel A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 68.§. (1) 

bekezdésében foglaltakra - hogy Kovácsné Kovácsi Beáta az Ócsa Halászy Károly Általános 

Iskola igazgatói posztjára pályáztatás nélkül öt évre kerüljön kinevezésre.  

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

260/2014./XI.26./ számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ócsa Halászy Károly Általános Iskola 

működtetője is, együttműködve támogatja, - figyelemmel A nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. tv. 68.§. (1) bekezdésében foglaltakra - hogy Kovácsné Kovácsi Beáta az 

Ócsa Halászy Károly Általános Iskola igazgatói posztjára pályáztatás nélkül öt évre kerüljön 

kinevezésre.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     --  
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7.napirend tárgya: Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

Horváth Tamás alpolgármester: Az eltelt rövid idő alatt, mióta találkoztak, nincs a napirend 

keretébe tartozó tájékoztatása.  

 

Bukodi Károly polgármester visszatért az ülésterembe. A Képviselő-testület 9 fővel van jelen. 

 

A következő napirendek megtárgyalásához az Alpolgármester zárt ülést rendel el.  

 

K.m.f. 

 

 

       Bukodi Károly                                Dr. Szabó György 

        polgármester                               jegyző 

 

 


