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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27. napján 1600 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Dr. Gallai Zoltán  képviselő 

Hantos Péter  képviselő 

Kánai Gergely  képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre  képviselő 

 

Meghívottak: 

Szőkéné Barka Ágnes könyvelő 

Radnóthy László Ócsa és Társai Kft. képviselője 

Kocsis István Dabasi Rendőrkapitányság vezetője 

Vad Tibor Tűzoltóság képviselője 

Németh György Gyáli Járási Hivatal képviselője 

 

 

A Képviselő-testület 6 fővel van jelen. Az ülésről távolmaradását, egyéb elfoglaltsága miatt 

előre jelezte Buza Ernő és Kardos Zoltán képviselő. Hantos Péter képviselő úr késik.  

 

 

Bukodi Károly polgármester a 2015. május 27. (szerda) 16.00 órára munkaterv szerint 

összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 

fővel jelen van és határozatképes. Az ülésről távolmaradását jelezte Buza Ernő és Kardos 

Zoltán képviselő. Az ülés megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali épületében a 

tanácsteremben kerül sor. Kéri 4.11. napirendként felvenni Döntés az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázaton való részvételről. Ezt 

követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

napirendet az elhangzott kiegészítéssel együtt tárgyalásra elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

103/2015. (V. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott kiegészítéssel 

együtt tárgyalásra elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 
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NAPIREND: 
 

 

1. Napirend előtti felszólalások 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

3. Munkaterv szerinti napirendek 

 

3.1. Tárgy: Beszámoló Ócsa Város közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: Kocsis István Dabasi Rendőrkapitányság vezetője, Rácz Ferenc Ócsai 

Rendőrőrs parancsnoka 

 

3.2. Tárgy: Tűzoltóság 2014. évi beszámolója 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.3. Tárgy: Mérlegbeszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági 

szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről (Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató 

Nonprofit Kft., Ócsa és Társai Nonprofit Kft. és Dél Pest Megyei Vízi-közmű 

Szolgáltató Zrt.) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.4. Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által tervezett karbantartási munkák 

jóváhagyása  

Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 

 

3.5. Tárgy: Révfülöpi táborban üdülő gyermekek üdülési költségeinek támogatásáról  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: „Kertváros” Szociális és Családvédelmi központ 2014. évi beszámolója 

Előadó: Radványi Judit Családvédelmi központ munkatársa 

 

4.2. Tárgy: A Kertváros Szociális és Családvédelmi Központ által szervezett nyári tábor 

támogatása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: .../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezet „Ócsa Város Díszpolgára" cím 

alapításáról és adományozásának rendjéről  

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.4. Tárgy: .../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezet a közterületek és középületek 

fellobogózásáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.5. Tárgy: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.6. Tárgy: Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 

elnevezésű pályázaton való indulásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.7. Tárgy: Alsópakony vízellátásának biztosítása tárgyában a HERMES 

Ingatlanbefektetési Alappal kötött megállapodás módosítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Döntés az ún. Templom téren található információs tábla és a padok 

felújításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

4.9. Tárgy: Az Ócsa, Esze Tamás utcai lakosok kérelme 

Előadó: Bukodi Károly polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

4.10. Tárgy: Döntés a területrendezési hatósági eljárás (ún. összhangigazolás) okafogyottá 

nyilvánításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.11.  Tárgy: Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

elnevezésű pályázaton való részvételről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Interpellációk 

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

6. Egyebek 

 

7. ZÁRT ÜLÉS 

7.1. Tárgy: Víz-csatorna részletfizetési kérelem megtárgyalása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

1.1.Tárgy: Beszámoló Ócsa Város közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: Kocsis István Dabasi Rendőrkapitányság vezetője, Rácz Ferenc Ócsai 

Rendőrőrs parancsnoka 

 

 

Kocsis István Dabasi Rendőrkapitányság vezetője előadja, hogy a mostani beszámolót 

teljesen új formában készítették el, sokkal részletesebben mint korábban. Kiegészíteni valója 

nincs, a kérdésekre szívesen válaszol. 

 

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

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Dabasi Rendőrkapitányság, a közbiztonság helyzetéről és az általuk tett 

intézkedésről, szóló írásos beszámolóját elfogadja. 

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

levél formájában mondjon köszönetet a Képviselő-testület nevében a tett 

erőfeszítésekért.  
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

104/2015. (V. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Dabasi Rendőrkapitányság, a közbiztonság helyzetéről és az általuk tett 

intézkedésről, szóló írásos beszámolóját elfogadja. 

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

levél formájában mondjon köszönetet a Képviselő-testület nevében a tett 

erőfeszítésekért.  

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

Felelős:    1.) ---,         2.) polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 
3.2. Tárgy: Tűzoltóság 2014. évi beszámolója 

            Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Vad Tibor Tűzoltóság képviselője felhívja a figyelmet arra, hogy a szabadterületen és 

belterületen keletkezett tüzeket rendkívül szigorúan fogja venni a Katasztrófavédelem és a 

Tűzoltóság. A megváltozott OTSZ előírásai szerint 200 ezer forinttól kezdődik a büntetés 

összege.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2014. évi 

beszámolóját elfogadja.   

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

105/2015. (V. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 

2014. évi beszámolóját elfogadja.   

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.3. Tárgy: Mérlegbeszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági 

szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről (Egressy Gábor Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Kft., Ócsa és Társai Nonprofit Kft. és Dél Pest Megyei Vízi-

közmű Szolgáltató Zrt.) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy három szavazásra kerül sor a 

napirend keretén belül. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a következőkre: Ócsa 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa, a 2014. évi gazdasági eredményéről szóló 

mérlegbeszámolóját, és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

106/2015. (V. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa, a 2014. évi gazdasági eredményéről szóló 

mérlegbeszámolóját, és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:      polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa és Társai Nonprofit Kft.40 %-os 

tulajdonosa, a 2014. évi gazdasági eredményéről szóló mérlegbeszámolóját, és az ahhoz 

kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja.  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

107/2015. (V. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa és Társai Nonprofit Kft.40 

%-os tulajdonosa, a 2014. évi gazdasági eredményéről szóló mérlegbeszámolóját, és az ahhoz 

kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dél Pest Megyei Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. 

8 db A sorozatú törzsrészvény tulajdonosa, a 2014. évi gazdasági eredményről szóló 

mérlegbeszámolóját, és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

108/2015. (V. 27.) számú ÖK. határozat 

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

Szolgáltató Zrt. 8 db A sorozatú törzsrészvény tulajdonosa, a 2014. évi gazdasági 

eredményről szóló mérlegbeszámolóját, és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot 

elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 
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Napirend tárgya: 
3.4. Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által tervezett karbantartási munkák 

jóváhagyása 

Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 

 

(Hantos Péter képviselő megérkezett a Képviselő-testület 7 fővel van jelen.) 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a napirendet a Gazdasági Bizottság 

tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

Kánai Gergely képviselő megjegyzi, hogy a Városüzemeltetési Kft. anyagában szerepelnek 

olyan tételek is, amelyeket a költségvetésben nem hagyott jóvá a testület.  

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető tájékoztatást ad arról, hogy most a beszámolót 

fogadják el, nem a feladatokat.  

 

Kánai Gergely képviselő kérdezi, hogy ez egy lista arról, hogy mit szeretne a 

Városüzemeltetési Kft. megvalósítani? 

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető válasza igen.  

 

Murárné Murinai Emília képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy az általános iskola 

tornacsarnokának a hátsó fala életveszélyes, sürgősen javítani kell.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a tervezett 

karbantartási munkákról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

109/2015. (V. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

a tervezett karbantartási munkákról szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   ---- 

 

 

Napirend tárgya: 
3.5. Tárgy: Révfülöpi táborban üdülő gyermekek üdülési költségeinek támogatásáról  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári Révfülöpi tábor 

költségeihez maximum 700.000,- Ft összegű költségviselést vállal a 2015. évi költségvetésben 

szereplő dologi kiadások terhére, amely magában foglalja, a Palásti testvérvárosból érkező 

gyermekek, az ócsai rászoruló gyermekek, valamint a fakultatív programok részbeni költségét 

is. 
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A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

110/2015. (V. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári Révfülöpi tábor költségeihez 

maximum 700.000,- Ft összegű költségviselést vállal a 2015. évi költségvetésben szereplő 

dologi kiadások terhére, amely magában foglalja, a Palásti testvérvárosból érkező gyermekek, 

az ócsai rászoruló gyermekek, valamint a fakultatív programok részbeni költségét is. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
4.1. Tárgy: „Kertváros” Szociális és Családvédelmi központ 2014. évi beszámolója 

Előadó: Radványi Judit Családvédelmi központ munkatársa 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kertváros” Gyáli 

Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

111/2015. (V. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális 

és Családvédelmi Központjának 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  --- 

 

 

Napirend tárgya: 
4.2.Tárgy: A Kertváros Szociális és Családvédelmi Központ által szervezett nyári tábor 

támogatása 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy ezt a nyári tábort ócsai gyerekeknek, itt a 

településen szervezik. A Családvédelmi Központ a költségek támogatásában kér segítséget. A 

Gazdasági Bizottság tárgyalta a kérelmet és javasolja a támogatást a Képviselő-testület felé. 

Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete  

1.) a "Kertváros Szociális és Családvédelmi Központ" (székhely: 2360 Gyál, Rákóczi F. 

u. 42-44., képviseletében: Radványi Judit intézményvezető) – Ócsa Város 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások 

képviselő-testületi keretösszeg terhére – 80.000,- Ft, azaz Nyolcvanezer forint 

összeggel támogatja a 2015. június 22-26. napja között szervezett nyári tábor 

megszervezését.  

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

 

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

határozatot hozta: 

112/2015. (V. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a "Kertváros Szociális és Családvédelmi Központ" (székhely: 2360 Gyál, Rákóczi F. 

u. 42-44., képviseletében: Radványi Judit intézményvezető) – Ócsa Város 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások 

képviselő-testületi keretösszeg terhére – 80.000,- Ft, azaz Nyolcvanezer forint 

összeggel támogatja a 2015. június 22-26. napja között szervezett nyári tábor 

megszervezését.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

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

Felelős: 1.) -----,       2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
4.3.Tárgy: .../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezet „Ócsa Város Díszpolgára"    

cím   alapításáról és adományozásának rendjéről  

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy minden bizottság tárgyalta és elfogadásra 

javasolja a rendelet-tervezetet. Ezt követően szavazást kér a következőkre:  

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

"Ócsa Város Díszpolgára" cím alapításáról és adományozásának rendjéről 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés i) pontjában, valamint Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés 

d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. A díszpolgári cím alapítása 

1.§ 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - attól a céltól vezérelve, hogy az 

Önkormányzat a kiemelkedő érdemeket szerzett polgárok megbecsülését kifejezze, 

személyüket és munkásságukat példaképül állíthassa a jelen- és utókor elé - "Ócsa Város 

Díszpolgára" elnevezéssel kitüntető címet alapít és ezen elismerések adományozásának 

rendjét és eljárási feltételeit  e rendeletben foglaltak szerint határozza meg. 

 

2. A díszpolgári cím adományozása 

 

2.§ 

 

"Ócsa Város Díszpolgára" cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) annak a Magyarországon 

vagy külföldön élő személynek adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős 

munkájával, teljesítményével vagy egész életművével a városon belül vagy országosan, illetve 
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nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult Ócsa Város 

fejlődéséhez, jó hírnevének, tekintélyének növeléséhez, valamint személye és cselekedete 

példamutató, emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. 

 

3.§ 

 

Díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy tevékenysége és emléke is megörökíthető. 

 

4.§ 

 

Díszpolgári cím nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület), a 

Képviselő-testület valamely Bizottságának, vagy helyi nemzetiségi önkormányzat Képviselő-

testületének tagja. 

 

5.§ 

 

A Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság) minden 

évben megvizsgálja az írásban benyújtott, indokolással ellátott javaslatokat. A díszpolgári cím 

adományozására évente kerülhet sor. 

 

3. A díszpolgári cím adományozásának rendje 

 

6. §  

 

(1) A díszpolgári cím adományozását tárgyévet megelőző év  november 30. napjáig Ócsa 

Város Jegyzőjéhez írásban benyújtott, indokolással ellátott javaslattal, e rendelet 1. számú 

mellékletében meghatározott formában és tartalmi elemekkel kezdeményezheti 

a) a polgármester, 

b) a Képviselő-testület bizottsága, 

c) a Képviselő-testület tagja, 

d) bejegyzett társadalmi szervezet, 

e) a városban működő bejegyzett politikai párt. 

(2) A határidő lejárta után beérkezett javaslatot nem lehet figyelembe venni. 

(3) A beérkezett javaslatokat az Ügyrendi Bizottság megvizsgálja és megállapítja, hogy a 

jelölés módja és tartalma, a jelölt személye és tevékenysége megfelel-e e rendelet 

feltételeinek. 

(4) A díszpolgári címre az Ügyrendi Bizottság által összeállított javaslatokat a polgármester 

terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 

7.§ 

 

A tárgyévet megelőző év december 31. napjáig a Képviselő-testület zárt ülésen minősített 

többséggel dönt arról, hogy 

a) az Ügyrendi Bizottság által összeállított javaslatok közül mely személynek/személyeknek 

adományoz díszpolgári címet, vagy 

b) adott évben díszpolgári címet nem adományoz, amennyiben a javaslatok között nincs olyan 

személy, aki a díszpolgári címre érdemes lenne. 

 

 



10 

 

8.§ 

 

(1) A díszpolgári cím átadására minden alkalommal a Magyar Kultúra Napi Rendezvény 

keretében ünnepélyes keretek között kerül sor. 

(2) "Ócsa Város Díszpolgára" cím posztumusz adományozásakor a kitüntetést az elhunyt 

személy hozzátartozója részére kell átadni. 

 

9.§ 

 

"Ócsa Város Díszpolgára" az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet és élvezi 

azokat a kiváltságokat, amelyek a díszpolgárt megilletik az alábbiak szerint: 

a) tanácskozási joggal vehet részt a Képviselő-testület nyílt ülésein, 

b) az Önkormányzat által rendezett valamennyi ünnepségre külön meghívót kap és ezeken 

megkülönböztetett hely illeti meg, 

c) résztvevője lehet a Várost képviselő delegációnak, 

d) díjtalanul látogathatja az önkormányzat kulturális és közművelődési intézményeit, 

rendezvényeit, 

e) jogosult az Önkormányzat kiadványainak egy-egy tiszteletpéldányára. 

 

 

10. § 

 

(1) "Ócsa Város Díszpolgára" címmel jár a külön erre a célra készített polgármester által aláírt 

díszoklevél. 

(2) A díszoklevélhez dísztárgy is adható. 

4. Vegyes rendelkezések 

 

11.§ 

 

(1) A díszpolgári cím adományozásával járó költségek fedezetét Ócsa Város 

Önkormányzatának a tárgyévi költségvetésében kell biztosítania. 

(2) A díszpolgári cím adományozásával, visszavonásával kapcsolatos előkészítő, nyilvántartó, 

pénzügyi és közzétételi feladatokat a jegyző látja el. 

(3) A díszpolgári cím posztumusz adományozására és nyilvántartásának szabályaira e rendelet 

díszpolgári címre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

12.§ 

 

(1) A díszpolgári cím adományozásáról szóló határozat, valamint a díszoklevél egy példányát 

az Ócsai Polgármesteri Hivatal Irattára őrzi.  

(2) A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet.  

 

13. § 

 

Ócsa Város Díszpolgára a díszpolgári címéről - indokolási kötelezettség nélkül - bármikor 

lemondhat. 
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14. § 

 

(1) A díszpolgári címet e rendelet 6. § (1) bekezdésben megjelöltek valamelyikének részéről 

kezdeményezett írásos, indokolt javaslatára a Képviselő-testület zárt ülésen, minősített 

többséggel visszavonja attól, aki a kitüntető címmel járó tiszteletre és megbecsülésre 

méltatlanná vált, különösen: 

a) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, vagy 

b) akit erkölcsi magatartása miatt a közvélemény a kitüntető cím viselésére érdemtelennek 

tart, vagy 

c) akivel kapcsolatban az adományozást követően vált ismertté olyan körülmény, amelynek 

korábbi ismeretében a kitüntető cím adományozására nem kerülhetett volna sor. 

(2) A díszpolgári cím megvonása esetén az adományozást tartalmazó díszoklevelet, valamint 

e rendeletben rögzített kedvezmények igénybevételére vonatkozó jogosultságot vissza kell 

vonni. 

 

15. § 

 

Azon személyek, akik Ócsa Város Önkormányzat Képviselő testületének 4/1994. (III.30.) 

önkormányzati rendelete alapján kaptak díszpolgári címet, e rendeleten alapuló névre szóló 

visszavonásig viselhetik címüket és megilletik őket e rendelet 9. § a)-f) pontjában foglalt 

jogosultságok. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

16. § 

 

E rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/1994. (III.30.) önkormányzati rendelete. 

 

  

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

9/2015. (V. 29.) sz. ÖK RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

"Ócsa Város Díszpolgára" cím alapításáról és adományozásának rendjéről 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés i) pontjában, valamint Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés 

d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. A díszpolgári cím alapítása 

1.§ 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - attól a céltól vezérelve, hogy az 

Önkormányzat a kiemelkedő érdemeket szerzett polgárok megbecsülését kifejezze, 
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személyüket és munkásságukat példaképül állíthassa a jelen- és utókor elé - "Ócsa Város 

Díszpolgára" elnevezéssel kitüntető címet alapít és ezen elismerések adományozásának 

rendjét és eljárási feltételeit  e rendeletben foglaltak szerint határozza meg. 

 

2. A díszpolgári cím adományozása 

 

2.§ 

 

"Ócsa Város Díszpolgára" cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) annak a Magyarországon 

vagy külföldön élő személynek adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős 

munkájával, teljesítményével vagy egész életművével a városon belül vagy országosan, illetve 

nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult Ócsa Város 

fejlődéséhez, jó hírnevének, tekintélyének növeléséhez, valamint személye és cselekedete 

példamutató, emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. 

 

3.§ 

 

Díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy tevékenysége és emléke is megörökíthető. 

 

4.§ 

 

Díszpolgári cím nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület), a 

Képviselő-testület valamely Bizottságának, vagy helyi nemzetiségi önkormányzat Képviselő-

testületének tagja. 

 

5.§ 

 

A Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság) minden 

évben megvizsgálja az írásban benyújtott, indokolással ellátott javaslatokat. A díszpolgári cím 

adományozására évente kerülhet sor. 

 

3. A díszpolgári cím adományozásának rendje 

 

6. §  

 

(1) A díszpolgári cím adományozását tárgyévet megelőző év  november 30. napjáig Ócsa 

Város Jegyzőjéhez írásban benyújtott, indokolással ellátott javaslattal, e rendelet 1. számú 

mellékletében meghatározott formában és tartalmi elemekkel kezdeményezheti 

a) a polgármester, 

b) a Képviselő-testület bizottsága, 

c) a Képviselő-testület tagja, 

d) bejegyzett társadalmi szervezet, 

e) a városban működő bejegyzett politikai párt. 

(2) A határidő lejárta után beérkezett javaslatot nem lehet figyelembe venni. 

(3) A beérkezett javaslatokat az Ügyrendi Bizottság megvizsgálja és megállapítja, hogy a 

jelölés módja és tartalma, a jelölt személye és tevékenysége megfelel-e e rendelet 

feltételeinek. 

(4) A díszpolgári címre az Ügyrendi Bizottság által összeállított javaslatokat a polgármester 

terjeszti a Képviselő-testület elé. 
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7.§ 

 

A tárgyévet megelőző év december 31. napjáig a Képviselő-testület zárt ülésen minősített 

többséggel dönt arról, hogy 

a) az Ügyrendi Bizottság által összeállított javaslatok közül mely személynek/személyeknek 

adományoz díszpolgári címet, vagy 

b) adott évben díszpolgári címet nem adományoz, amennyiben a javaslatok között nincs olyan 

személy, aki a díszpolgári címre érdemes lenne. 

 

 

8.§ 

 

(1) A díszpolgári cím átadására minden alkalommal a Magyar Kultúra Napi Rendezvény 

keretében ünnepélyes keretek között kerül sor. 

(2) "Ócsa Város Díszpolgára" cím posztumusz adományozásakor a kitüntetést az elhunyt 

személy hozzátartozója részére kell átadni. 

 

9.§ 

 

"Ócsa Város Díszpolgára" az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet és élvezi 

azokat a kiváltságokat, amelyek a díszpolgárt megilletik az alábbiak szerint: 

a) tanácskozási joggal vehet részt a Képviselő-testület nyílt ülésein, 

b) az Önkormányzat által rendezett valamennyi ünnepségre külön meghívót kap és ezeken 

megkülönböztetett hely illeti meg, 

c) résztvevője lehet a Várost képviselő delegációnak, 

d) díjtalanul látogathatja az önkormányzat kulturális és közművelődési intézményeit, 

rendezvényeit, 

e) jogosult az Önkormányzat kiadványainak egy-egy tiszteletpéldányára. 

 

 

10. § 

 

(1) "Ócsa Város Díszpolgára" címmel jár a külön erre a célra készített polgármester által aláírt 

díszoklevél. 

(2) A díszoklevélhez dísztárgy is adható. 

4. Vegyes rendelkezések 

 

11.§ 

 

(1) A díszpolgári cím adományozásával járó költségek fedezetét Ócsa Város 

Önkormányzatának a tárgyévi költségvetésében kell biztosítania. 

(2) A díszpolgári cím adományozásával, visszavonásával kapcsolatos előkészítő, nyilvántartó, 

pénzügyi és közzétételi feladatokat a jegyző látja el. 

(3) A díszpolgári cím posztumusz adományozására és nyilvántartásának szabályaira e rendelet 

díszpolgári címre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

12.§ 

 

(1) A díszpolgári cím adományozásáról szóló határozat, valamint a díszoklevél egy példányát 

az Ócsai Polgármesteri Hivatal Irattára őrzi.  
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(2) A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet.  

 

13. § 

 

Ócsa Város Díszpolgára a díszpolgári címéről - indokolási kötelezettség nélkül - bármikor 

lemondhat. 

 

14. § 

 

(1) A díszpolgári címet e rendelet 6. § (1) bekezdésben megjelöltek valamelyikének részéről 

kezdeményezett írásos, indokolt javaslatára a Képviselő-testület zárt ülésen, minősített 

többséggel visszavonja attól, aki a kitüntető címmel járó tiszteletre és megbecsülésre 

méltatlanná vált, különösen: 

a) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, vagy 

b) akit erkölcsi magatartása miatt a közvélemény a kitüntető cím viselésére érdemtelennek 

tart, vagy 

c) akivel kapcsolatban az adományozást követően vált ismertté olyan körülmény, amelynek 

korábbi ismeretében a kitüntető cím adományozására nem kerülhetett volna sor. 

(2) A díszpolgári cím megvonása esetén az adományozást tartalmazó díszoklevelet, valamint 

e rendeletben rögzített kedvezmények igénybevételére vonatkozó jogosultságot vissza kell 

vonni. 

 

15. § 

 

Azon személyek, akik Ócsa Város Önkormányzat Képviselő testületének 4/1994. (III.30.) 

önkormányzati rendelete alapján kaptak díszpolgári címet, e rendeleten alapuló névre szóló 

visszavonásig viselhetik címüket és megilletik őket e rendelet 9. § a)-f) pontjában foglalt 

jogosultságok. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

16. § 

 

E rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/1994. (III.30.) önkormányzati rendelete. 

 

 

Napirend tárgya: 
4.4.Tárgy: .../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezet a közterületek és 

középületek fellobogózásáról 

          Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a bizottságok tárgyalták a rendelet-tervezetet és 

javasolják elfogadásra. Ezt követően szavazást kér a következőkre:  

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2015.(...) önkormányzati rendelete 

a közterületek és középületek fellobogózásáról 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország 

címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 

törvény 7. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a 24. § (5) 

bekezdésében, valamint az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes 

törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes 

törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 139. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a középületek fellobogózásának 

egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendeletben foglaltakra a következőket 

rendeli el: 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Ócsa város közigazgatási területén található 4. § (1) bekezdésében 

részletezett közterületekre, továbbá az állam és a helyi önkormányzat által fenntartott 

közfeladatot ellátó intézményekre. 

 

2.§ 

 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 

2011. évi CCII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 7. § (1) bekezdés g) pontjában 

foglaltaknak megfelelően kell eljárni 

a) az Ócsai Polgármesteri Hivatal, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. szám alatti,  

b) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde, Dózsa 

György tér 1. szám alatti, 

c) az Ócsai Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodája, Baross u. 14. szám alatti, 

d) az Ócsai Óvoda és Bölcsőde Manóvár Bölcsődéje, Baross u. 14. szám alatti, 

e) az Ócsai Bolyai János Gimnázium, Falu Tamás u. 35. szám alatti, 

f) az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola, Bajcsy-Zsilinszky u. 52. szám alatti, 

g) az Egressy Gábor Szabadidőközpont, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. szám alatti, 

h) a Falu Tamás Városi Könyvtár, Falu Tamás u. 44. szám alatti, 

i) a Központi Orvosi Rendelő, Szabadság tér 4. szám alatti,  

j) a Pest Megyei Kormányhivatal, Gyáli Járási Hivatal Okmányiroda, Ócsai 

Kirendeltség, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. szám alatti, 

k) a Dabasi Rendőrkapitányság, Ócsai Rendőrőrs, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. szám alatti 

épületén. 

 

3. § 

 

A 2. §-ban meghatározott középületeken az európai zászlót is ki kell tűzni, vagy az európai 

lobogót fel kell vonni. 

 

4. § 

 

(1) Magyarország Alaptörvénye J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepein a 

2. §-ban meghatározott intézményeken túl fel kell zászlózni (lobogózni) a rendelet 

hatálya alá tartozó alábbi közterületeket: 

a) a Bajcsy-Zsilinszky utca Ócsai Polgármesteri Hivatal és az Egressy Gábor 

Szabadidőközpont közötti szakaszát, 

b) a Kiss János utca Üllői utcáig tartó szakaszát, 
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c) az Üllői utca vasúti átjáróig tartó szakaszát,  

d) a Szabadság teret, valamint 

e) az Ócsai Polgármesteri Hivatal (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) előtti közterületi részt. 

 

(2) A Polgármester Magyarország Alaptörvénye J) cikk (1) bekezdésében felsorolt nemzeti 

ünnepeken kívül is elrendelheti a település (1) bekezdésében foglalt közterületeinek 

fellobogózását (zászlózását). 

(3) A 2. §-ban meghatározott középületek fellobogózása (zászlózása) a középületek 

fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-ában foglaltaknak megfelelő zászlótartók 

használatával, míg az (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott közterületen használt 

lobogók felvonása a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 

árbocok használatával történik. 

(4) Közterületeken álló létesítményekre, különösen közvilágító berendezésre zászlótartót 

csak úgy szabad felszerelni, hogy az a létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne 

akadályozza, balesetet ne okozzon, és biztosítsa a kihelyezett zászlók épségének 

megóvását. 

 

5. § 

 

(1) A 4. §-ban foglaltak szerinti zászlózást (fellobogózást) a nemzeti ünnepet megelőző 

munkanapon 16 óráig kell elvégezni és - március 15. napját kivéve - a nemzeti ünnepet 

követő első munkanapon a zászlót le kell venni, a lobogót be kell vonni. 

(2) Március 15. napja esetében március 16. napját követő munkanapon kell a zászlót levenni, 

továbbá a lobogót bevonni. 

 

6. § 

 

(1) A középületek fellobogózására (zászlózására) szolgáló lobogók (zászlók) tárolásáért, 

tisztításáét, cseréjéért az adott intézmény vezetője, míg a közterületek fellobogózására 

(zászlózására) szolgáló lobogók (zászlók) tárolásáért, tisztításáért, cseréjéért Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Városüzemeltetési Kft.) ügyvezetője a 

felelős. 

(2) A zászló (lobogó) tisztítására, cseréjére a Korm. rendelet 1. § (3)-(5) bekezdésében 

foglaltak az irányadók. 

 

7.§  

 

(1) A zászló (lobogó) 2. §-ában meghatározottak szerinti kitűzésért (felvonásért) az adott 

intézmény vezetője, a 4. § (1) bekezdésben foglalt közterületek fellobogózásáért a 

Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője a felelős. 

(2) A zászló (lobogó) kitűzésére (felvonására) irányuló jogszabályi rendelkezések 

betartására, ellenőrzésére a Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak az irányadók. 

 

8. § 

 

Szélsőséges időjárási viszonyok esetén a Törvény 7. § (4) bekezdésében foglaltak az 

irányadók. 

 

 



17 

 

9. § 

 

(1) A Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője az Önkormányzat, míg az intézményvezetők az 

általuk vezetett intézmények által használt zászlók, lobogók tekintetében zászló, illetve 

lobogó nyilvántartás vezetésére kötelezett. 

(2) A zászló nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

a) a zászló sorszámát, 

b) a beszerzett zászló méretét, a zászlórúd leírását, 

c) a beszerzés időpontját, 

d) az állandó jellegű használatra történő kiadás időpontját, 

e) az ideiglenes használatból való végleges kivonás időpontját, okát, 

f) a nemzeti ünnepeken való használat tényét, időpontjait, 

g) a használatból való végleges kivonás időpontját, okát, 

h) szükség esetén megjegyzést. 

(3) A lobogó nyilvántartásának tartalmaznia kell a (2) bekezdésben leírtakat azzal az 

eltéréssel, hogy a zászló elnevezés helyett lobogó elnevezést kell használni, illetve ki kell 

hagyni a zászlórúd szöveget. 

(4) A zászlókat, illetve a lobogókat meg kell jelölni a nyilvántartás szerinti sorszámmal, vagy 

egyéb módon biztosítani kell az azonosíthatóságukat. 

 

10. § 

 

A rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

10/2015. (V. 29.) sz. ÖK RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a közterületek és középületek fellobogózásáról 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország 

címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 

törvény 7. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a 24. § (5) 

bekezdésében, valamint az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes 

törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes 

törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 139. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a középületek fellobogózásának 

egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendeletben foglaltakra a következőket 

rendeli el: 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Ócsa város közigazgatási területén található 4. § (1) bekezdésében 

részletezett közterületekre, továbbá az állam és a helyi önkormányzat által fenntartott 

közfeladatot ellátó intézményekre. 



18 

 

2.§ 

 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 

2011. évi CCII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 7. § (1) bekezdés g) pontjában 

foglaltaknak megfelelően kell eljárni 

l) az Ócsai Polgármesteri Hivatal, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. szám alatti,  

m) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde, Dózsa 

György tér 1. szám alatti, 

n) az Ócsai Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodája, Baross u. 14. szám alatti, 

o) az Ócsai Óvoda és Bölcsőde Manóvár Bölcsődéje, Baross u. 14. szám alatti, 

p) az Ócsai Bolyai János Gimnázium, Falu Tamás u. 35. szám alatti, 

q) az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola, Bajcsy-Zsilinszky u. 52. szám alatti, 

r) az Egressy Gábor Szabadidőközpont, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. szám alatti, 

s) a Falu Tamás Városi Könyvtár, Falu Tamás u. 44. szám alatti, 

t) a Központi Orvosi Rendelő, Szabadság tér 4. szám alatti,  

u) a Pest Megyei Kormányhivatal, Gyáli Járási Hivatal Okmányiroda, Ócsai 

Kirendeltség, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. szám alatti, 

v) a Dabasi Rendőrkapitányság, Ócsai Rendőrőrs, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. szám alatti 

épületén. 

 

3. § 

 

A 2. §-ban meghatározott középületeken az európai zászlót is ki kell tűzni, vagy az európai 

lobogót fel kell vonni. 

 

4. § 

 

(5) Magyarország Alaptörvénye J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepein a 

2. §-ban meghatározott intézményeken túl fel kell zászlózni (lobogózni) a rendelet 

hatálya alá tartozó alábbi közterületeket: 

f) a Bajcsy-Zsilinszky utca Ócsai Polgármesteri Hivatal és az Egressy Gábor 

Szabadidőközpont közötti szakaszát, 

g) a Kiss János utca Üllői utcáig tartó szakaszát, 

h) az Üllői utca vasúti átjáróig tartó szakaszát,  

i) a Szabadság teret, valamint 

j) az Ócsai Polgármesteri Hivatal (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) előtti közterületi részt. 

 

(6) A Polgármester Magyarország Alaptörvénye J) cikk (1) bekezdésében felsorolt nemzeti 

ünnepeken kívül is elrendelheti a település (1) bekezdésében foglalt közterületeinek 

fellobogózását (zászlózását). 

(7) A 2. §-ban meghatározott középületek fellobogózása (zászlózása) a középületek 

fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-ában foglaltaknak megfelelő zászlótartók 

használatával, míg az (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott közterületen használt 

lobogók felvonása a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 

árbocok használatával történik. 

(8) Közterületeken álló létesítményekre, különösen közvilágító berendezésre zászlótartót 

csak úgy szabad felszerelni, hogy az a létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne 

akadályozza, balesetet ne okozzon, és biztosítsa a kihelyezett zászlók épségének 

megóvását. 
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5. § 

 

(2) A 4. §-ban foglaltak szerinti zászlózást (fellobogózást) a nemzeti ünnepet megelőző 

munkanapon 16 óráig kell elvégezni és - március 15. napját kivéve - a nemzeti ünnepet 

követő első munkanapon a zászlót le kell venni, a lobogót be kell vonni. 

(3) Március 15. napja esetében március 16. napját követő munkanapon kell a zászlót levenni, 

továbbá a lobogót bevonni. 

 

6. § 

 

(2) A középületek fellobogózására (zászlózására) szolgáló lobogók (zászlók) tárolásáért, 

tisztításáét, cseréjéért az adott intézmény vezetője, míg a közterületek fellobogózására 

(zászlózására) szolgáló lobogók (zászlók) tárolásáért, tisztításáért, cseréjéért Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Városüzemeltetési Kft.) ügyvezetője a 

felelős. 

(3) A zászló (lobogó) tisztítására, cseréjére a Korm. rendelet 1. § (3)-(5) bekezdésében 

foglaltak az irányadók. 

 

7.§  

 

(2) A zászló (lobogó) 2. §-ában meghatározottak szerinti kitűzésért (felvonásért) az adott 

intézmény vezetője, a 4. § (1) bekezdésben foglalt közterületek fellobogózásáért a 

Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője a felelős. 

(3) A zászló (lobogó) kitűzésére (felvonására) irányuló jogszabályi rendelkezések 

betartására, ellenőrzésére a Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak az irányadók. 

 

8. § 

 

Szélsőséges időjárási viszonyok esetén a Törvény 7. § (4) bekezdésében foglaltak az 

irányadók. 

 

9. § 

 

(2) A Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője az Önkormányzat, míg az intézményvezetők az 

általuk vezetett intézmények által használt zászlók, lobogók tekintetében zászló, illetve 

lobogó nyilvántartás vezetésére kötelezett. 

(3) A zászló nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

i) a zászló sorszámát, 

j) a beszerzett zászló méretét, a zászlórúd leírását, 

k) a beszerzés időpontját, 

l) az állandó jellegű használatra történő kiadás időpontját, 

m) az ideiglenes használatból való végleges kivonás időpontját, okát, 

n) a nemzeti ünnepeken való használat tényét, időpontjait, 

o) a használatból való végleges kivonás időpontját, okát, 

p) szükség esetén megjegyzést. 

(5) A lobogó nyilvántartásának tartalmaznia kell a (2) bekezdésben leírtakat azzal az 

eltéréssel, hogy a zászló elnevezés helyett lobogó elnevezést kell használni, illetve ki kell 

hagyni a zászlórúd szöveget. 

(6) A zászlókat, illetve a lobogókat meg kell jelölni a nyilvántartás szerinti sorszámmal, vagy 

egyéb módon biztosítani kell az azonosíthatóságukat. 
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10. § 

 

A rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba. 

 

 

Napirend tárgya: 
4.5.Tárgy: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása  

    Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy még tavaly léptek be ebbe a társulásba. 

Jogszabályi változás miatt kell a megállapodást módosítani. Ezt követően szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 

vonatkozó javaslatot megvitatta és a következő határozatot hozta: 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a 2006. szeptember 19. 

napján alapított Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodását (továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

I. 

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 

felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút község 

Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt szereplő Várpalota város 

Önkormányzata, valamint a Várpalota térség megnevezés. Várpalota térség törlésére 

tekintettel Csór Község Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata, Ősi Község 

Önkormányzata és Tés Község Önkormányzata Székesfehérvár térségébe kerül besorolásra. 

 

2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 

felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt kiegészül: Ócsa Város Önkormányzata 2364 

Ócsa Bajcsy Zs. u .2. képv.: Bukodi Károly polgármester, Taksony Nagyközség 

Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László polgármester 

 

3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő „90.§ (5) és (8) 

bekezdésekben,” szövegrész helyébe „90.§ (8) bekezdésben,” szövegrész lép. 

 

4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontjában szereplő „Ht. 88.§ (4) a, b, d, pontokban” 

szövegrész helyébe „Ht. 88.§ (4) bekezdés a), b) és d) pontokban” szövegrész lép. 

 

5. A Társulási Megállapodás V. fejezetének második bekezdése helyébe az alábbi 

szövegrész lép:  

„A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása.  

A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei: 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 
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6. A Társulási Megállapodás  V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második mondatából 

törlésre kerül a „melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz„ szövegrész. 

 

7. A Társulási Megállapodás V/1.c) pontjának második bekezdésének második 

mondatából törlésre kerül a „féléves és háromnegyed” szövegrész. 

 

8. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek 

megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.  

 

9. A Társulási Megállapodás VII/1. pontjának első bekezdése az alábbi mondattal egészük 

ki: „Az önkormányzatok által delegált tagok felsorolását a Szervezeti és Működési Szabályzat 

tartalmazza.” 

 

10. A Társulási Megállapodás VII/1.1. a) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, Operatív 

Tanács elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bizottság elnökének a 

megválasztása, visszahívása,” 

 

11. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  

„o) Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok 

(kinevezés, felmentés) gyakorlása” 

 

12. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont harmadik bekezdésének utolsó mondata 

helyébe a következő mondat lép: „A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása 

határozott időre szól.”  

 

13. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontjának hatodik bekezdésének utolsó mondata 

törlésre kerül. 

 

14. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdésében „A VII/1.1./ a., c., d., 

e., f., g., h., m., pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített 

többséggel hozott határozata szükséges.” mondat helyébe az alábbi mondat lép: „A VII/1.1. 

a), c), d), e), f), g), h), m) és o) pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő 

tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.” 

 

15. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül „és 

gazdasági vezetője”. 

 

16. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi 

mondat lép: „A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti, 

a Társulás hulladékgazdálkodási feladatinak ellátását végző költségvetési szerv.” 

 

17. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának harmadik bekezdésében „és a gazdasági 

vezető” szövegrész törlésre kerül. 

 

18. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi mondat 

lép: 
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„A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás 

Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.” 

 

19. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának negyedik bekezdés b) pontjából „féléves 

és” szövegrész törlésre kerül. 

 

20. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának hatodik bekezdésében „A jelen fejezet” 

szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: „A jelen VII/4. pont negyedik bekezdés”. 

 

21. A Társulási Megállapodás XI/1. pontja az alábbi második bekezdéssel egészül ki: 
„Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven belül nem kezdődik 

meg, illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg, úgy Tagok a fent megjelölt 

határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal.” 

 

22. A Társulási Megállapodás XI/1. pontjának harmadik bekezdésen a „továbbá a 

Társulás, mind kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező üzemeltetési, fenntartási 

időtartam lejártának napjáig.” szövegrész törlésre kerül. 

 

23. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése helyébe az alábbi szöveg 

lép: 

„A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-

testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata 

szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó 

Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési 

hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a 

naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.” 

 

24. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése „Tagi 

önkormányzatok felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásáról szóló törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal” 

 

25. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete törlésre kerül. 

 

II. 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva 

a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

2. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 

megküldésével értesítse a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a Képviselő-testület döntéséről.  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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113/2015. (V. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 

vonatkozó javaslatot megvitatta és a következő határozatot hozta: 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a 2006. szeptember 19. 

napján alapított Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodását (továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

I. 

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 

felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút község 

Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt szereplő Várpalota város 

Önkormányzata, valamint a Várpalota térség megnevezés. Várpalota térség törlésére 

tekintettel Csór Község Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata, Ősi Község 

Önkormányzata és Tés Község Önkormányzata Székesfehérvár térségébe kerül besorolásra. 

 

2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 

felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt kiegészül: Ócsa Város Önkormányzata 2364 

Ócsa Bajcsy Zs. u .2. képv.: Bukodi Károly polgármester, Taksony Nagyközség 

Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László polgármester 

 

3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő „90.§ (5) és (8) 

bekezdésekben,” szövegrész helyébe „90.§ (8) bekezdésben,” szövegrész lép. 

 

4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontjában szereplő „Ht. 88.§ (4) a, b, d, pontokban” 

szövegrész helyébe „Ht. 88.§ (4) bekezdés a), b) és d) pontokban” szövegrész lép. 

 

5. A Társulási Megállapodás V. fejezetének második bekezdése helyébe az alábbi 

szövegrész lép:  

„A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása.  

A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei: 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 

 

6. A Társulási Megállapodás  V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második mondatából 

törlésre kerül a „melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz„ szövegrész. 

 

7. A Társulási Megállapodás V/1.c) pontjának második bekezdésének második 

mondatából törlésre kerül a „féléves és háromnegyed” szövegrész. 

 

8. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek 

megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.  

 

9. A Társulási Megállapodás VII/1. pontjának első bekezdése az alábbi mondattal egészül 
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ki: „Az önkormányzatok által delegált tagok felsorolását a Szervezeti és Működési Szabályzat 

tartalmazza.” 

 

10. A Társulási Megállapodás VII/1.1. a) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, Operatív 

Tanács elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bizottság elnökének a 

megválasztása, visszahívása,” 

 

11. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  

„o) Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok 

(kinevezés, felmentés) gyakorlása” 

 

12. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont harmadik bekezdésének utolsó mondata 

helyébe a következő mondat lép: „A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása 

határozott időre szól.”  

 

13. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontjának hatodik bekezdésének utolsó mondata 

törlésre kerül. 

 

14. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdésében „A VII/1.1./ a., c., d., 

e., f., g., h., m., pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített 

többséggel hozott határozata szükséges.” mondat helyébe az alábbi mondat lép: „A VII/1.1. 

a), c), d), e), f), g), h), m) és o) pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő 

tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.” 

 

15. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül „és 

gazdasági vezetője”. 

 

16. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi 

mondat lép: „A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti, 

a Társulás hulladékgazdálkodási feladatinak ellátását végző költségvetési szerv.” 

 

17. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának harmadik bekezdésében „és a gazdasági 

vezető” szövegrész törlésre kerül. 

 

18. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi mondat 

lép: 

„A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás 

Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.” 

 

19. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának negyedik bekezdés b) pontjából „féléves 

és” szövegrész törlésre kerül. 

 

20. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának hatodik bekezdésében „A jelen fejezet” 

szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: „A jelen VII/4. pont negyedik bekezdés”. 

 

21. A Társulási Megállapodás XI/1. pontja az alábbi második bekezdéssel egészül ki: 
„Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven belül nem kezdődik 
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meg, illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg, úgy Tagok a fent megjelölt 

határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal.” 

 

22. A Társulási Megállapodás XI/1. pontjának harmadik bekezdésen a „továbbá a 

Társulás, mind kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező üzemeltetési, fenntartási 

időtartam lejártának napjáig.” szövegrész törlésre kerül. 

 

23. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése helyébe az alábbi szöveg 

lép: 

„A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-

testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata 

szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó 

Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési 

hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a 

naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.” 

 

24. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése „Tagi 

önkormányzatok felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásáról szóló törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal” 

 

25. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete törlésre kerül. 

 

II. 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva 

a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

2. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 

megküldésével értesítse a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a Képviselő-testület döntéséről.  

Határidő:  1.)---, 2.) azonnal 

Felelős:  1.)---, 2.) polgármester, jegyző 

 

 

Napirend tárgya: 
4.6.Tárgy: Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 

elnevezésű pályázaton való indulásról 

    Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, beszéltek arról, hogy részt vesznek azon a 

pályázaton, hogy a Nefelejcs Napközi-otthonos óvoda konyháját át tudnák alakítani 

tálalókonyhává. A pályázat 15 százalék önrészt kíván. Erről kellene dönteni, mivel péntek a 

beadási határidő.  

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető előadja, hogy a tartalék keret terhére tudják ezt az 

összeget finanszírozni.  
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2015. évi Központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti „a 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázaton indulni 

kíván,  

2.) kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a saját forrás összegét, azaz 

1.405.017+ÁFA (bruttó: 1.784.372 Ft) összeget a 2015. évi költségvetés általános tartalékok 

terhére biztosítja, 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázaton való induláshoz szükséges 

adminisztrációs intézkedéseket tegye meg.  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

114/2015. (V. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2015. évi Központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti „a 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázaton indulni 

kíván,  

2.) kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a saját forrás összegét, azaz 

1.405.017+ÁFA (bruttó: 1.784.372 Ft) összeget a 2015. évi költségvetés általános tartalékok 

terhére biztosítja, 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázaton való induláshoz szükséges 

adminisztrációs intézkedéseket tegye meg.  

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.7.Tárgy: Alsópakony vízellátásának biztosítása tárgyában a HERMES 

Ingatlanbefektetési Alappal kötött megállapodás módosítása 

    Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a régi alsópakonyi településrészről van szó, ahol 

nincs vezetékes ivóvíz. A vizet a HERMES Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában lévő kútból 

nyerik. Az erre vonatkozó megállapodás módosításáról van szó. Kérdés, észrevétel nem volt, 

ezért szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert a Hermes Ingatlanbefektetési Alap és Ócsa Város 

Önkormányzata között kötendő "Megállapodás ivóvíz-szolgáltató berendezések használatára" 

elnevezésű megállapodás 5. számú módosításának aláírására a régi Alsópakony településrész 

ivóvíz ellátásának biztosítása céljából.  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 



27 

 

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

határozatot hozta: 

 

115/2015. (V. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Hermes 

Ingatlanbefektetési Alap és Ócsa Város Önkormányzata között kötendő "Megállapodás 

ivóvíz-szolgáltató berendezések használatára" elnevezésű megállapodás 5. számú 

módosításának aláírására a régi Alsópakony településrész ivóvíz ellátásának biztosítása 

céljából.  

Határidő:  azonnal és folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.8.Tárgy: Döntés az ún. Templom téren található információs tábla és a padok 

felújításáról 

    Előadó: Bukodi Károly polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy a bizottsági üléseken és az elmúlt testületi 

ülésen is felvetődött a Templom előtti tér rendbetétele. Ezt követően szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) kifejezi abbéli szándékát, hogy Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 

ócsai 2537 hrsz. alatt nyilvántartott ún. Templom téren található információs táblát felújítja, 

négy padot és két asztalt helyez el, a szükséges tereprendezés elvégzése mellett, a napirend 

mellékletét képező műszaki paraméterek figyelembe vételével. 

2.) felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott munkálatok ellátásához, 

anyagok beszerzéséhez szerezzen be árajánlatokat, 

3.) felhatalmazza a polgármestert - a hatékonyabb és gyorsabb ügymenet érdekében - a 2.) 

pontban bekért árajánlatok közül a legolcsóbb árajánlatok elfogadására és a 

szerződéskötéshez szükséges adminisztrációs tevékenységek ellátására. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

116/2015. (V. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) kifejezi abbéli szándékát, hogy Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 

ócsai 2537 hrsz. alatt nyilvántartott ún. Templom téren található információs táblát felújítja, 

négy padot és két asztalt helyez el, a szükséges tereprendezés elvégzése mellett, a napirend 

mellékletét képező műszaki paraméterek figyelembe vételével. 

2.) felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott munkálatok ellátásához, 

anyagok beszerzéséhez szerezzen be árajánlatokat, 

3.) felhatalmazza a polgármestert - a hatékonyabb és gyorsabb ügymenet érdekében - a 2.) 

pontban bekért árajánlatok közül a legolcsóbb árajánlatok elfogadására és a 

szerződéskötéshez szükséges adminisztrációs tevékenységek ellátására. 

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

Felelős:  1.)---, 2.)-3.) polgármester 
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Napirend tárgya: 

4.9.Tárgy: Az Ócsa, Esze Tamás utcai lakosok kérelme 

    Előadó: Bukodi Károly polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a bizottságok tárgyalták a napirendet. Az a 

döntési javaslat született, hogy közlekedés-technikai szakembert vonjanak be a kérelem 

kivizsgálása végett. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsa, Esze Tamás utcai lakosok kérelméről való érdemi döntést megelőzően  

közlekedés-technikai szakember megkeresését látja szükségesnek, 

2.) felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot egy közlekedés-technikai 

szakemberrel az 1.) pontban foglalt kérelem szakszerű kivizsgálása érdekében, és az elkészült 

állásfoglalást/véleményt annak elkészültét követő képviselő-testületi ülésre napirendként 

terjessze elő.  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

117/2015. (V. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsa, Esze Tamás utcai lakosok kérelméről való érdemi döntést megelőzően  

közlekedés-technikai szakember megkeresését látja szükségesnek, 

2.) felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot egy közlekedés-technikai 

szakemberrel az 1.) pontban foglalt kérelem szakszerű kivizsgálása érdekében, és az elkészült 

állásfoglalást/véleményt annak elkészültét követő képviselő-testületi ülésre napirendként 

terjessze elő.  

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

Felelős:  1.)----2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.10.Tárgy: Döntés a területrendezési hatósági eljárás (ún. összhangigazolás) 

okafogyottá nyilvánításáról 

    Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Dr. Molnár Csaba jegyző előadja, hogy jogszabályi kötelezettség folytán határozatot hozott 

a testület területrendezési hatósági eljárás lefolytatásáról. Ezt meg is tette a 64/2015. ÖK. 

határozatával. Időközben azonban jogszabályi változás következett be, és az eljárás 

lefolytatása okafogyottá vált. Erről a Képviselő-testületnek döntést kell hoznia.  

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) megállapítja, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2015. (III.25.) 

számú ÖK. határozatának 1.) pontjában foglalt területrendezési hatósági eljárás megindítása 

okafogyottá vált. 
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2.) az 1.) pontra hivatkozással visszavonja a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. felkérését a 

területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat elkészítésével kapcsolatban. 

3.) felkéri a polgármestert a 2.) ponttal kapcsolatosan felmerülő adminisztrációs feladatok 

ellátására. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

118/2015. (V. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) megállapítja, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2015. (III.25.) 

számú ÖK. határozatának 1.) pontjában foglalt területrendezési hatósági eljárás megindítása 

okafogyottá vált. 

2.) az 1.) pontra hivatkozással visszavonja a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. felkérését a 

területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat elkészítésével kapcsolatban. 

3.) felkéri a polgármestert a 2.) ponttal kapcsolatosan felmerülő adminisztrációs feladatok 

ellátására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.11.Tárgy: Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

elnevezésű pályázaton való részvételről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a pályázat belterületi utak, járdák, 

hidak felújításáról szól. Javasolja, hogy a belterületi utak felújítására nevezzenek be, ezen 

belül is a Vadvirág utcának a felújítására. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.)  kifejezi abbéli szándékát, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által 

meghirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) szerinti "Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása" elnevezésű pályázaton indulni kíván (pályázati alcél: 

"b) belterületi utak, járdák, hidak felújítása")  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázaton való induláshoz 

szükséges előzetes adminisztrációs intézkedéseket tegye meg (többek között 

árajánlat/tervezői költségvetés/költségbecslés beszerzése).  

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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119/2015. (V. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.)  kifejezi abbéli szándékát, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által 

meghirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) szerinti "Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása" elnevezésű pályázaton indulni kíván (pályázati alcél: 

"b) belterületi utak, járdák, hidak felújítása")  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázaton való induláshoz 

szükséges előzetes adminisztrációs intézkedéseket tegye meg (többek között 

árajánlat/tervezői költségvetés/költségbecslés beszerzése).  

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

Felelős:  1.)----, 2.) polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 
7. Egyebek 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a pénteki napon indul a testvérvárosi 

találkozó, tíz fő érkezik Észtországból, tíz fő Palástról és hat fő Skóciából. Kéri, hogy a 

Képviselő-testület pénteken hat órakor az Ócsai Kulturális Napok Megnyitóján jelenjen meg. 

Ott találkoznak a delegációkkal. Szombat reggel kilenc órakor a Polgármesteri Hivatalban 

megnyitnak egy kiállítást, ezúton meghívja erre is a képviselőket. Ezt követően a műemlék 

templomban tesznek egy látogatást és a Tájházban. A vadászháznál lesz az ebéd. A 

testvérvárosi megállapodás aláírására este hét órakor kerül sor a Szabadidő Központban. 

Vasárnapi napon fognak hazautazni a delegációk. Más témában elmondja még, hogy Miklós 

Imre írásban benyújtotta lemondását a Városfejlesztési külsős bizottsági tagságával 

kapcsolatban.  

 

A következő napirendi pont tárgyalására a polgármester zárt ülést rendel el.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

             Bukodi Károly                                  dr. Molnár Csaba 

               polgármester           jegyző 

 

 


