
1 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

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

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 

 

 

Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Távol van Murinainé Murár Emília és 

Puskás Imre képviselő. Külön köszönti Babák László urat a Gyáli Járási Hivatal vezetőjét. Ezt 

követően szavazást kér a napirendre. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

182/2015. (X. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos napirendet tárgyalásra elfogadta.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

N a p i r e n d : 
 

1. Napirend előtti felszólalások 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

3. Munkaterv szerinti napirendek 

 

3.1. Tárgy: Döntés a 2016. évi belső ellenőrzési munkatervről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Döntés fogorvosi praxisjog átadásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.2. Tárgy: …./2015./…/ önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának 

2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(költségvetés előirányzat-módosítás) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: Döntés Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány kuratóriumába történő 

delegálásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Döntés az önkormányzati ASP rendszerhez (távoli alkalmazásszolgáltatást 

nyújtó informatikai rendszerhez) történő csatlakozásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Tűzifa juttatás szociálisan rászorult személyek részére 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6.Tárgy: Döntés díszkivilágítás korszerűsítése céljából Fénydekorációs Pályázaton való 

indulásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7.Tárgy: Korcsolyapálya létesítése az adventi időszakban Ócsa városában 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsai Települési Értéktár Bizottság elnökének tiszteletdíjáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén 

elnevezésű közbeszerzés kapcsán a szerződéskötés meghiúsulásának tudomásul 

vételéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10.Tárgy: Döntés a 2015. évi közmeghallgatás kitűzéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek 

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

 

Napirend tárgya: 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

183/2015. (X. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1. Tárgy: Döntés a 2016. évi belső ellenőrzési munkatervről 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vezetői 

tevékenységet ellátó EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft. (2310 

Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B.) által elkészített 2016. évi belső ellenőri ütemtervet 

és a napirendhez csatolt mellékleteket ("Kockázatelemzés", valamint "A belső ellenőrzés 

2016. évi munkaidő mérlege") jóváhagyólag elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

184/2015. (X. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vezetői tevékenységet 

ellátó EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Szent 

Miklós u. 16/B.) által elkészített 2016. évi belső ellenőri ütemtervet és a napirendhez csatolt 

mellékleteket ("Kockázatelemzés", valamint "A belső ellenőrzés 2016. évi munkaidő 

mérlege") jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     --- 

 

 

Napirend tárgya: 
4.1. Tárgy: Döntés fogorvosi praxisjog átadásáról 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja a fogorvosi praxisjog átadását.  

 

Dr. Jenei András fogszakorvos elmondja, hogy amikor legutóbb jártak itt, úgy nyilatkoztak, 

hogy elvégzik az üzemeltetést és addig fognak orvost keresni, amíg a megfelelő szakembert 

találnak. Úgy gondolják, hogy dr. Simon Fanni doktornő alkalmas erre a feladatra.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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1.) tudomásul veszi, hogy Dr. Sárkány Béla (működési Nyilvántartási száma: 40624) a Szép 

és Ép Fog Fogászati Kft-n belül fennálló munkaviszonyát 2015. szeptember 1. napi hatállyal 

közös megegyezéssel megszüntette, és a 2364 Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatti telephelyen 

területi ellátási kötelezettséggel működő, 130096152 ÁNTSZ azonosító számú, vegyes 

fogászati praxisjogáról lemondott. 

2.) elfogadja és egyben jóváhagyja, hogy a 2364 Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatti 

telephelyen területi ellátási kötelezettséggel működő, 130096152 ÁNTSZ azonosító számú, 

vegyes fogászati praxisjog Dr. Simon Fanni (lakcím: 4029 Debrecen, Kazinczy u. 1/A., an.: 

Firtkó Zsuzsanna, adóazonosító jele: 8453482314, működési nyilvántartási száma: 78046) 

részére kerüljön átadásra. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta:  

 

185/2015. (X. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) tudomásul veszi, hogy Dr. Sárkány Béla (működési Nyilvántartási száma: 40624) a Szép 

és Ép Fog Fogászati Kft-n belül fennálló munkaviszonyát 2015. szeptember 1. napi hatállyal 

közös megegyezéssel megszüntette, és a 2364 Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatti telephelyen 

területi ellátási kötelezettséggel működő, 130096152 ÁNTSZ azonosító számú, vegyes 

fogászati praxisjogáról lemondott. 

2.) elfogadja és egyben jóváhagyja, hogy a 2364 Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatti 

telephelyen területi ellátási kötelezettséggel működő, 130096152 ÁNTSZ azonosító számú, 

vegyes fogászati praxisjog Dr. Simon Fanni (lakcím: 4029 Debrecen, Kazinczy u. 1/A., an.: 

Firtkó Zsuzsanna, adóazonosító jele: 8453482314, működési nyilvántartási száma: 78046) 

részére kerüljön átadásra. 

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

Felelős:     1.)-2.)---- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.2.Tárgy: …./2015./…/ önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város    Önkormányzatának 

2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(költségvetés előirányzat-módosítás) 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság 

tárgyalta a napirendet és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

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

következőkre: 

 Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (….) önkormányzati rendelete 

Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
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1. § 

Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

’’(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi  módosított költségvetésében, a 

kiadási és bevételei főösszegét: 1.615.907 eFt-ban, azaz: Egymilliárd-

hatszáztizenötmillió-kilencszázhétezer forintban határozza meg. 

 

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

összege 69.515 eFt.  

 

1.529.282 eFt Költségvetési bevétellel 

                     1.598.797eFt Költségvetési kiadással 

 

                         69.515 eFt 

 

 

 

Költségvetési egyenleggel 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg 

 69.515 eFt=55.700 eFt+13.815 eFt/ 

 (3) A költségvetési egyenleg 69.515 eFt-os fejlesztési hitel felvételével és érvényben lévő 

folyószámla hitelszerződés rendelkezésre álló keretéből, valamint a költségvetési 

maradvány igénybevételéből finanszírozható." 

 2. § 

A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(1) A 3.§ (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. mellékletében 

foglaltak szerint határozza meg a Képviselő-testület. 

 

(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 

 Ezer forintban 

Önkormányzati működési bevétel: 578.459 
  

1.) Közhatalmi bevétel 406.500 

2.) Intézményi működési bevétel  120.620 

3.) Működési célú támogatások            

államháztartáson belülről 

49.816 

1.523 

 

(3)  

 

 Ezer forintban 
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Önkormányzati működési nettó 

finanszírozása: 
414.876 

 

 

 

(4)  

 

 Ezer forintban 

Felhalmozási bevételek: 622.572 

  

1.) Felhalmozási bevételek 101.000 

2.) Finanszírozás bevétel  86.625 

3.)        Felhalmozási célú 

átv.p.eszközök                                                            

434.947 

  

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.615.907 
 

 

(5)  

 Ezer forintban 

Önkormányzat működési kiadásai: 1.046.629 

  

1.) Személyi juttatások 289.418 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 76.540 

3.) Dologi kiadások 538.470 

4.) Egyéb működési célú 

támogatások Áh-kívülre 

69.348 

4.1       Céljellegű támogatások 16.350 

4.2       Szociális kiadások 

           (A szociális ellátások tervezett 

megoszlását a 3. számú 

tájékoztató tábla tartalmazza) 

4.3      Egyéb működési célú kiadások         

10.273                                                                                                  

46.230 

 

(6)  

 Ezer forintban 

Felhalmozási költségvetés kiadásai: 549.762 

  

a) Intézményi beruházások 123.638 

b) Felújítások 425.224 

c) Egyéb felhalmozási kiadás (első 

lakáshoz jutók támogatása): 

900 

 

 

(7)  

 Ezer forintban 

Tartalékok:   2.406 
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Általános tartalék: 2.406 

(8)  

 Ezer forintban 

Finanszírozás kiadásai:             17.110 

 

1.) Finanszírozási célú pénzügyi 

műveletek 

2.)  Áht-n belüli megelőlegezések 

visszafizetése                                                 

12.110                                                    

5.000 

  

  

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.615.907 

 

 

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

előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. 

Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai 

 

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

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi." 

   

3. § 

 

A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

"(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatát 

1.615.907 eFt-ban határozza meg 

 

(2) A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatát 

1.615.907 eFt-ban határozza meg. 

 

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és 

kiadásait a 9.1. melléklet tartalmazza. 

 

(4) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú 

finanszírozási kiadások összege: 404.451 eFt, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek 

átadott összeg: 16.100 e Ft.  

 

 

4. § 

 

A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
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"(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatát    

170.952 e Ft-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:            2.000 eFt 

 Előző évi maradvány igénybevétele:           940 eFt 

 Önkormányzati támogatás:    168.012 eFt 

 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatát 

170.952  eFt-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    94.964 eFt 

 Munkaadókat terhelő jár.    26.749 eFt 

 Dologi kiadások:     46.439 eFt 

 Egyéb működési célú kiadások:     2.800 eFt 

 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait az 9.2. 

melléklet tartalmazza." 

   

5. § 
 

Az R. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2015. évi bevételi előirányzatát 251.878 eFt-ban határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                 23.351 eFt 

 Előző évi maradvány igénybevétele:       1.601 eFt 

 Önkormányzati támogatás:   226.926 eFt 

 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2015. évi kiadási előirányzatát 251.878 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:             136.748 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.              36.254 eFt 

  Dologi kiadások:    78.876 eFt 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai:                 - 

 

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait az 9.3. melléklet tartalmazza."  

 

6. § 

 

A R. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1)  A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2015. évi bevételi előirányzatát 

9.592 eFt-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                    80 eFt 

  Önkormányzati támogatás:              9.512 eFt 
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(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2015. évi kiadási előirányzatát 

9.592 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:             4.380 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.                  1.100 eFt  

 Dologi kiadások:                        2.873 eFt                    

Könyvállomány gyarapítására:           1.239 eFt            

  

A önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 

9.4. melléklet tartalmazza." 

    

7. § 

 

(1) E rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. augusztus 

1. napjától kell alkalmazni. 

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

m e g a l k o t t a  a  

 

 

 

16/2015. (X. 29.) Önkormányzati Rendeletet 

Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

’’(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi  módosított költségvetésében, a 

kiadási és bevételei főösszegét: 1.615.907 eFt-ban, azaz: Egymilliárd-

hatszáztizenötmillió-kilencszázhétezer forintban határozza meg. 

 

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

összege 69.515 eFt.  

 

1.529.282 eFt Költségvetési bevétellel 

                     1.598.797eFt Költségvetési kiadással 
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                         69.515 eFt 

 

 

 

Költségvetési egyenleggel 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg 

 69.515 eFt=55.700 eFt+13.815 eFt/ 

 (3) A költségvetési egyenleg 69.515 eFt-os fejlesztési hitel felvételével és érvényben lévő 

folyószámla hitelszerződés rendelkezésre álló keretéből, valamint a költségvetési 

maradvány igénybevételéből finanszírozható." 

 2. § 

A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(1) A 3.§ (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. mellékletében 

foglaltak szerint határozza meg a Képviselő-testület. 

 

(11) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 

 Ezer forintban 

Önkormányzati működési bevétel: 578.459 
  

1.) Közhatalmi bevétel 406.500 

2.) Intézményi működési bevétel  120.620 

3.) Működési célú támogatások            

államháztartáson belülről 

49.816 

1.523 

 

(12)  

 

 Ezer forintban 

Önkormányzati működési nettó 

finanszírozása: 
414.876 

 

 

 

 

 

(13)  

 

 Ezer forintban 

Felhalmozási bevételek: 622.572 

  

1.) Felhalmozási bevételek 101.000 

2.) Finanszírozás bevétel  86.625 

3.)        Felhalmozási célú 

átv.p.eszközök                                                            

434.947 
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BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.615.907 
 

 

(14)  
 Ezer forintban 

Önkormányzat működési kiadásai: 1.046.629 

  

1.) Személyi juttatások 289.418 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 76.540 

3.) Dologi kiadások 538.470 

4.) Egyéb működési célú 

támogatások Áh-kívülre 

69.348 

4.1       Céljellegű támogatások 16.350 

4.2       Szociális kiadások 

           (A szociális ellátások tervezett 

megoszlását a 3. számú 

tájékoztató tábla tartalmazza) 

4.3      Egyéb működési célú kiadások         

10.273                                                                                                  

46.230 

 

(15)  
 Ezer forintban 

Felhalmozási költségvetés kiadásai: 549.762 

  

a) Intézményi beruházások 123.638 

b) Felújítások 425.224 

c) Egyéb felhalmozási kiadás (első 

lakáshoz jutók támogatása): 

900 

 

 

(16)  
 Ezer forintban 

Tartalékok:   2.406 

  

Általános tartalék: 2.406 

(17)  
 Ezer forintban 

Finanszírozás kiadásai:             17.110 

 

3.) Finanszírozási célú pénzügyi 

műveletek 

4.)  Áht-n belüli megelőlegezések 

visszafizetése                                                 

12.110                                                    

5.000 
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KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.615.907 

 

 

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

előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. 

Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai 

 

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

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi." 

   

3. § 

 

A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

"(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatát 

1.615.907 eFt-ban határozza meg 

 

(2) A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatát 

1.615.907 eFt-ban határozza meg. 

 

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és 

kiadásait a 9.1. melléklet tartalmazza. 

 

(4) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú 

finanszírozási kiadások összege: 404.451 eFt, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek 

átadott összeg: 16.100 e Ft.  

 

 

4. § 

 

A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

"(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatát    

170.952 e Ft-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:            2.000 eFt 

 Előző évi maradvány igénybevétele:           940 eFt 

 Önkormányzati támogatás:    168.012 eFt 

 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatát 

170.952  eFt-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    94.964 eFt 

 Munkaadókat terhelő jár.    26.749 eFt 

 Dologi kiadások:     46.439 eFt 

 Egyéb működési célú kiadások:     2.800 eFt 



13 

 

 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait az 9.2. 

melléklet tartalmazza." 

   

5. § 
 

Az R. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2015. évi bevételi előirányzatát 251.878 eFt-ban határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                 23.351 eFt 

 Előző évi maradvány igénybevétele:       1.601 eFt 

 Önkormányzati támogatás:   226.926 eFt 

 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2015. évi kiadási előirányzatát 251.878 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:             136.748 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.              36.254 eFt 

  Dologi kiadások:    78.876 eFt 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai:                 - 

 

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait az 9.3. melléklet tartalmazza."  

 

6. § 

 

A R. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1)  A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2015. évi bevételi előirányzatát 

9.592 eFt-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                    80 eFt 

  Önkormányzati támogatás:              9.512 eFt 

 

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2015. évi kiadási előirányzatát 

9.592 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:             4.380 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.                  1.100 eFt  

 Dologi kiadások:                        2.873 eFt                    

Könyvállomány gyarapítására:           1.239 eFt            

  

A önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 

9.4. melléklet tartalmazza." 

    

7. § 
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(1) E rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. augusztus 

1. napjától kell alkalmazni. 

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: Döntés Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány kuratóriumába történő 

delegálásról 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy ebben a kuratóriumban polgármesterek 

nincsenek jelen. Murinainé Murár Emília képviselő asszony a táboroztatásban aktívan részt 

vevő és szívesen vállalná ezt a megbízatást. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy a 

polgármestert visszahívja, Murinainé Murár Emília elvállalja ezt a feladatot. Kérdés, 

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

Képviselő-testülete  

1.)  az 52/2003.(II.26.) számú ÖK. határozatát hatályon kívül helyezi, azaz a mindenkori 

polgármester, jelenleg Bukodi Károly (2364 Ócsa, Martinovics u. 27.) kuratóriumi tag 

megbízását visszavonja. 

2.)  a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány Kuratóriumába Ócsa Város 

Önkormányzatának képviseletében Murinainé Murár Emília (Budapest, 1963. május 11., 

an.: Vrábel Emma, 2364 Ócsa, Köztársaság tér 1/D.) képviselőt delegálja. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

186/2015. (X. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.)  az 52/2003.(II.26.) számú ÖK. határozatát hatályon kívül helyezi, azaz a mindenkori 

polgármester, jelenleg Bukodi Károly (2364 Ócsa, Martinovics u. 27.) kuratóriumi tag 

megbízását visszavonja. 

2.)  a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány Kuratóriumába Ócsa Város 

Önkormányzatának képviseletében Murinainé Murár Emília (Budapest, 1963. május 11., 

an.: Vrábel Emma, 2364 Ócsa, Köztársaság tér 1/D.) képviselőt delegálja. 

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

Felelős:     1.)-2.) polgármester, Murinainé Murár Emília képviselő 

Napirend tárgya: 

4.4.Tárgy: Döntés az önkormányzati ASP rendszerhez (távoli 

alkalmazásszolgáltatást nyújtó informatikai rendszerhez) történő csatlakozásról 

      Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a 

napirendet és úgy döntötte, hogy amíg jogszabály azt nem teszi kötelezővé, ne csatlakozzanak 

az ASP rendszerhez.  
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Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy eddig csak pár önkormányzat 

csatlakozott ehhez a rendszerhez, kísérleti jelleggel. Ezt követően szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amíg 

jogszabály azt nem teszi kötelezővé, nem kíván csatlakozni az önkormányzati ASP 

rendszerhez. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

következő határozatot hozta: 

 

187/2015. (X. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amíg jogszabály azt nem 

teszi kötelezővé, nem kíván csatlakozni az önkormányzati ASP rendszerhez. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.5.Tárgy: Tűzifa juttatás szociálisan rászorult személyek részére 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja, hogy 2 millió forintos keretösszeg értékben biztosítsanak tűzifát a rászorulók 

részére.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.)  Ócsa közigazgatási területén belül lakó (ócsai lakcímmel rendelkező), nehéz szociális 

helyzetben lévő családok és egyedül élő személyek részére a 2015-2016. téli időszakban 

egyszeri alkalommal természetbeni támogatásként összesen max. 2.000.0000,- Ft 

keretösszeg értékben tűzifát biztosít.  

2.) az Ócsai Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője közreműködésével kiválasztott 

rászorulók ellátása érdekében felhatalmazza a Polgármestert, hogy Ócsa Város 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett dologi kiadásokon belül a szociális 

ellátások terhére 2.000.000,- Ft keretösszegig a rászorulók ellátásáról a helyi tűzifa 

kereskedők bevonásával gondoskodjon.  

 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

188/2015. (X. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.)  Ócsa közigazgatási területén belül lakó (ócsai lakcímmel rendelkező), nehéz szociális 

helyzetben lévő családok és egyedül élő személyek részére a 2015-2016. téli időszakban 

egyszeri alkalommal természetbeni támogatásként összesen max. 2.000.0000,- Ft 

keretösszeg értékben tűzifát biztosít.  
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2.) az Ócsai Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője közreműködésével kiválasztott 

rászorulók ellátása érdekében felhatalmazza a Polgármestert, hogy Ócsa Város 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett dologi kiadásokon belül a szociális 

ellátások terhére 2.000.000,- Ft keretösszegig a rászorulók ellátásáról a helyi tűzifa 

kereskedők bevonásával gondoskodjon.  

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

Felelős:     1.)-2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.6.Tárgy: Döntés díszkivilágítás korszerűsítése céljából Fénydekorációs Pályázaton való 

indulásról 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a pályázat ötven százalékos támogatottságú, az 

önrész mértéke 1.055.600 Ft + Áfa összeg.  

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő kérdezi, hogy mitől lett drágább az összeg?  Az előterjesztésben 

nem ez szerepelt. 

 

dr. Molnár Csaba jegyző válaszában elmondja, hogy a táblázat, amit kaptak egységárként az 

önrész ára volt megadva, amit félreértelmeztek. Azt hitték, hogy az, az adott egy darabnak az 

egységára.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy indulni kíván a Blachere Illumination Hungary Kft. által kiírt 

Fénydekorációs eszközök vásárlására és bérletére kiírt pályázaton Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky 

utca díszkivilágításának megvalósítása érdekében. Az önrész mértéke: 1.055.600Ft+ÁFA, 

amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének dologi kiadások terhére kíván 

rendelkezésre bocsátani.  

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban körülhatárolt pályázattal kapcsolatosan 

felmerülő adminisztrációs feladatok ellátására, továbbá nyertes pályázat esetén a 

díszkivilágítás kiépítésével kapcsolatban felmerülő feladatok megszervezésére. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

189/2015. (X. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy indulni kíván a Blachere Illumination Hungary Kft. által kiírt 

Fénydekorációs eszközök vásárlására és bérletére kiírt pályázaton Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky 

utca díszkivilágításának megvalósítása érdekében. Az önrész mértéke: 1.055.600Ft+ÁFA, 

amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének dologi kiadások terhére kíván 

rendelkezésre bocsátani.  
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2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban körülhatárolt pályázattal kapcsolatosan 

felmerülő adminisztrációs feladatok ellátására, továbbá nyertes pályázat esetén a 

díszkivilágítás kiépítésével kapcsolatban felmerülő feladatok megszervezésére. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 
4.7.Tárgy: Korcsolyapálya létesítése az adventi időszakban Ócsa városában 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Kánai Gergely képviselő az illemhelyek elhelyezésére kérdez rá. 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy mobil illemhelyek lesznek 

felállítva. A büfé kint lesz az udvaron, a zene pedig nagytöbbségében halk karácsonyi melódia 

lenne. A nyitva tartás idejére a Polgárőrség biztosít polgárőrt. A cég ad korcsolyát és 

korcsolyaélezőt is.  

 

Hantos Péter képviselő kérdezi, hogy felelősségbiztosítást kell erre kötni? 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy nem kötnek felelősségbiztosítást. Mindenki saját 

felelősségére használhatja a korcsolyapályát. Ezt követően szavazást kér a következőkre: 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Bolyai János Gimnázium udvarán 2015. december 04. – 2016. január 10. közötti 

időszakban egy ingyenesen - elsősorban helyben lakó gyermekek és felnőttek részére - 

igénybe vehető kültéri korcsolyapályát kíván kialakítani az alábbi nyitvatartási idő megtartása 

mellett: 

Nyitvatartási idő: 

Hétfő-Péntek: 7.30-15.00 óra (kizárólag a gimnazisták és az általános iskolás gyerekek 

részére, részben testnevelés órák keretén belül),  

Hétfő-Péntek: 15.00-20.00 óra  

Szombat-Vasárnap: 13.00-20.00 óra  

December 26. napján, továbbá december 27. és szilveszter közötti időszakban: 13.00-20.00 

óra  

December 25-én és január 1-én: zárva 

2.) az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében a Sateam Építőipari és 

Kereskedelmi Kft.-vel  (Székhely: 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 21., Levelezési cím: 2092 

Budakeszi, Pf. 21., Adószám: 12704718-2-13, Cg.szám: 13-09-113344, Képviseletében: 

Schmidt Attila ügyvezető) bérleti szerződést köt 2015. december 4-től 2016. január 10-ig 

terjedő időtartamra. A bérleti szerződés tárgyát képezi 50 pár korcsolya, 1 db korcsolya élező, 

1 db permetező, 1 db korcsolyapálya síkosító, valamint 121 db pálya panel (316 m2 a hozzá 

tartozó palánkrendszerrel). A bérleti szerződés kiterjed a pálya elemeinek kiszállítására, 

valamint szakszerű összeszerelésére is. A bérleti díj palánkkal 1.672.000 Ft+ÁFA, amelynek 

fizetési ütemezése a következő: a bérleti szerződés aláírását követő 3 napon belül az első havi 

bérleti díj 50%-át, azaz 836.000 Ft + ÁFA összeget, míg a pálya kiszállítását, összeszerelését 

megelőző munkanapig a fennmaradó részt, azaz 836.000 Ft + ÁFA összeget kell megfizetni. 

Amennyiben a szerződéskötéskor már csak palánk nélküli pálya áll rendelkezésre, akkor a 
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bérleti díj 1.414.000 Ft + ÁFA, fizetési ütemezése megegyezik a palánkkal rendelkező pálya 

bérlésével kapcsolatosan részletezett információkkal. 

3.) felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban meghatározott bérleti szerződés aláírására és 

felkéri az 1.) pontban foglaltak megszervezésével kapcsolatosan felmerülő egyéb feladatok 

ellátására. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

190/2015. (X. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Bolyai János Gimnázium udvarán 2015. december 04. – 2016. január 10. közötti 

időszakban egy ingyenesen - elsősorban helyben lakó gyermekek és felnőttek részére - 

igénybe vehető kültéri korcsolyapályát kíván kialakítani az alábbi nyitvatartási idő megtartása 

mellett: 

Nyitvatartási idő: 

Hétfő-Péntek: 7.30-15.00 óra (kizárólag a gimnazisták és az általános iskolás gyerekek 

részére, részben testnevelés órák keretén belül),  

Hétfő-Péntek: 15.00-20.00 óra  

Szombat-Vasárnap: 13.00-20.00 óra  

December 26. napján, továbbá december 27. és szilveszter közötti időszakban: 13.00-20.00 

óra  

December 25-én és január 1-én: zárva 

2.) az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében a Sateam Építőipari és 

Kereskedelmi Kft.-vel  (Székhely: 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 21., Levelezési cím: 2092 

Budakeszi, Pf. 21., Adószám: 12704718-2-13, Cg.szám: 13-09-113344, Képviseletében: 

Schmidt Attila ügyvezető) bérleti szerződést köt 2015. december 4-től 2016. január 10-ig 

terjedő időtartamra. A bérleti szerződés tárgyát képezi 50 pár korcsolya, 1 db korcsolya élező, 

1 db permetező, 1 db korcsolyapálya síkosító, valamint 121 db pálya panel (316 m2 a hozzá 

tartozó palánkrendszerrel). A bérleti szerződés kiterjed a pálya elemeinek kiszállítására, 

valamint szakszerű összeszerelésére is. A bérleti díj palánkkal 1.672.000 Ft+ÁFA, amelynek 

fizetési ütemezése a következő: a bérleti szerződés aláírását követő 3 napon belül az első havi 

bérleti díj 50%-át, azaz 836.000 Ft + ÁFA összeget, míg a pálya kiszállítását, összeszerelését 

megelőző munkanapig a fennmaradó részt, azaz 836.000 Ft + ÁFA összeget kell megfizetni. 

Amennyiben a szerződéskötéskor már csak palánk nélküli pálya áll rendelkezésre, akkor a 

bérleti díj 1.414.000 Ft + ÁFA, fizetési ütemezése megegyezik a palánkkal rendelkező pálya 

bérlésével kapcsolatosan részletezett információkkal. 

3.) felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban meghatározott bérleti szerződés aláírására és 

felkéri az 1.) pontban foglaltak megszervezésével kapcsolatosan felmerülő egyéb feladatok 

ellátására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 
4.8.Tárgy: Döntés az Ócsai Települési Értéktár Bizottság elnökének tiszteletdíjáról 
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Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé.  

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

az Ócsai Települési Értéktár Bizottság elnöke részére - a pozícióval járó feladatok szakszerű és 

lelkiismeretes ellátásának ellensúlyozásaképpen - 2015. november 1. napjától havonta a 

mindenkori külsős bizottsági tagság tiszteletdíjának 85 %-ának megfelelő tiszteletdíjat állapít 

meg. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

191/2015. (X. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

az Ócsai Települési Értéktár Bizottság elnöke részére - a pozícióval járó feladatok szakszerű és 

lelkiismeretes ellátásának ellensúlyozásaképpen - 2015. november 1. napjától havonta a 

mindenkori külsős bizottsági tagság tiszteletdíjának 85 %-ának megfelelő tiszteletdíjat állapít 

meg. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a következő határozati javaslatot és 

szavazást kér rá. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

 

 

 

192/2015. (X. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

az Ócsai Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának IX. fejezetét az 1.) pontban 

foglaltakra hivatkozással megfelelően módosítja és az Ócsai Települési Értéktár Bizottság 

Működési Szabályzatát módosításokkal egységes szerkezetben 2015. november 1. napi 

hatállyal elfogadja. 

Határidő: 2015. november 1. és folyamatos 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.9.Tárgy: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén elnevezésű 

közbeszerzés kapcsán a szerződéskötés meghiúsulásának tudomásul vételéről 

 



20 

 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a TS Gastro Kft. az utolsó 

pillanatban elállt a szerződéstől. Két dolgot kell tenniük, egyrészt a szerződéstől való elállást 

tudomásul veszik, másrészt pedig kéri a testület felhatalmazását, hogy egy következő 

eljárásra, közbeszerzési árajánlatokat kérjen be.  

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja annak tudomásul vételét, hogy a szerződéstől a TS Gastro Kft. visszalépett.  

Javasolja a bizottság továbbá, kérjék fel a Polgármestert, hogy három közbeszerzéssel 

foglalkozó cégtől/vállalkozótól szerezzen be árajánlatot a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására. 

 

Kánai Gergely képviselő kérdezi, ha új közbeszerzési eljárást írnak ki, akkor miért kell 

árajánlatokat bekérni?  

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy elölről kezdik a folyamatot. Több 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 167/2015. (IX. 15.) számú 

ÖK határozatával a "Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási 

területén"(KÉ 14.463/2015.) tárgyú közbeszerzési eljárás során nyertesként kihirdetett TS 

Gastro Kft. - Ócsa Város Önkormányzat részére - határidőn belül megküldött levélben foglalt 

indokokra hivatkozással  - az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését 

követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges 

körülmény miatt a közbeszerzési szerződés teljesítésére nem képes, így a Kbt. 124. § (9) 

bekezdés alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettség alól, amelynek értelmében a 

szerződés Kbt. 124. § (5) bekezdésében foglalt határidőn belüli megkötése meghiúsult. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

 

 

193/2015. (X. 27.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 167/2015. (IX. 

15.) számú ÖK határozatával a "Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város 

közigazgatási területén"(KÉ 14.463/2015.) tárgyú közbeszerzési eljárás során nyertesként 

kihirdetett TS Gastro Kft. - Ócsa Város Önkormányzat részére - határidőn belül megküldött 

levélben foglalt indokokra hivatkozással  - az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés 

megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott 

lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés teljesítésére nem képes, így a Kbt. 124. § 

(9) bekezdés alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettség alól, amelynek értelmében a 

szerződés Kbt. 124. § (5) bekezdésében foglalt határidőn belüli megkötése meghiúsult. 

Határidő:--- 

Felelős:    --- 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ócsa Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő, Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi 
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Óvoda és Manóvár Bölcsőde konyháit, valamint az Ócsai Halászy Károly Általános 

Iskola, továbbá az Ócsai Bolyai János Gimnázium Menzájának konyháját 

közbeszerzési eljárás lefolytatásával üzemeltetésbe kívánja adni,  

2.) az 1.) pontban meghatározott célok érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatását 

kezdeményezi, 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy három közbeszerzéssel foglalkozó cégtől/vállalkozótól 

szerezzen be árajánlatot a közbeszerzési eljárás lebonyolítására. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

194/2015. (X. 27.) számú ÖK. határozat 

1.) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ócsa Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő, Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos 

Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde konyháit, valamint az Ócsai Halászy 

Károly Általános Iskola, továbbá az Ócsai Bolyai János Gimnázium Menzájának 

konyháját közbeszerzési eljárás lefolytatásával üzemeltetésbe kívánja adni,  

2.) az 1.) pontban meghatározott célok érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatását 

kezdeményezi, 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy három közbeszerzéssel foglalkozó 

cégtől/vállalkozótól szerezzen be árajánlatot a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.10.Tárgy: Döntés a 2015. évi közmeghallgatás kitűzéséről 

 

Bukodi Károly polgármester javasolja, hogy a közmeghallgatás 2015. december 2. napján 

18 órakor az Egressy Gábor Szabadidőközpont színháztermében kerüljön megtartásra, a 

következő napirendi pontokkal: 1./ A 2015. évi költségvetési év áttekintése, 2./ Egyebek. Ezt 

követően szavazást kér a következőkre:  

1.) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 2. napján 18.00 

órakor az Egressy Gábor Szabadidőközpont színháztermében közmeghallgatást tart az alábbi 

napirendekkel: 

a) A 2015. évi költségvetési év áttekintése 

b) Egyebek 

2.) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

közmeghallgatásról a lakosságot Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 

44. § (2) bekezdésében foglalt módokon tájékoztassa. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 
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195/2015. (X. 27.) számú ÖK. határozat 

1.) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 2. napján 18.00 

órakor az Egressy Gábor Szabadidőközpont színháztermében közmeghallgatást tart az 

alábbi napirendekkel: 

c) A 2015. évi költségvetési év áttekintése 

d) Egyebek 

2.) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

közmeghallgatásról a lakosságot Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 

44. § (2) bekezdésében foglalt módokon tájékoztassa. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

7. Egyebek 

 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője beszámol arról, hogy egy 

igen sajnálatos esemény történt, amit nem tud szó nélkül hagyni. Nem szeret úgy vitatkozni, 

hogy az érintett nincs jelen. A szerkesztő asszonyról van szó, aki az önkormányzati lapot 

szerkeszti. A legutóbbi Kisbíróban jelent meg egy tájékoztató, ami elvileg – szó szerint nem a 

Városüzemeltetési Kft-ről szól – egy vádat tartalmazó mondata van. Arról szól ez a 

tájékoztató, hogy a közétkeztetési szolgáltatást a közbeszerzési eljárással próbálja ellátni az 

önkormányzat. „Mindamellett, hogy a nyertes ajánlat volt a legelőnyösebb, tehát a 

legmagasabb pontszámot érte el, a közétkeztetés a jövőben megfelel az előírt dietetikai 

szempontoknak, illetve rendkívüli helyzet esetén 30 km-es távolságban kisegítő konyhát 

tudnak alkalmazni.” Ez a mondat, ami felháborítja őt, és a „huszonvalahány” dolgozót is. Ez a 

mondat azt jelenti, hogy az a közétkeztetési törvényt, ami szeptember óra kötelező a 

Városüzemeltetési Kft., - aki jelenleg ezt a feladatot ellátja - nem tartja szem előtt és nem felel 

meg ennek a kitételnek. Megjegyzi, ha erre az újságra az lenne ráírva a fejlécben, hogy Ludas 

Matyi Szatirikus Hetilap, akkor ő egy szót nem szólna. De, hogy a saját önkormányzatuk 

szerkesztője, aki az önkormányzattól kapja a fizetést, „ilyen hülyeséget leír” az mérhetetlenül 

felháborítja. Az, hogy ide kellett jönnie magyarázkodni, ez igen kellemetlen. Szerződése van 

dietetikussal, szerződésük van egy céggel, amely a liszt érzékeny gyermekeknek kihozza 

naponta Budapestről a megfelelő ételt. Összeírták az allergiás gyermekeket, azt, hogy hogyan 

látják el őket. Most neki mindent be kell bizonyítania, azért mert valaki felelőtlenül leír 

valamit és utána sem néz annak, hogy miket „irkatyol”? A tájékoztatóban szereplő „30 km-es 

távolságban kisegítő konyhát tudnak alkalmazni” kitétellel kapcsolatban elmondja, hogy jelen 

állás szerint négy konyhával főznek az önkormányzat területén. A két legmesszebbre lévő 

konyha egymástól 1,5 kilométerre van. Felháborítónak tartja azt is, hogy két éven keresztül 

„szórakoznak” a dolgozók idegeivel.  

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, hogy a Mindenszentek közeledtével egyre több idős 

ember látogat ki a temetőbe. Felveti illemhelyek kihelyezésének szükségszerűségét. Illetve a 

ravatalozó mögötti illemhelyek megnyitása lehetne még a megoldás.  
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A napirendek megtárgyalása utána a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly         Dr. Molnár Csaba 

             polgármester          jegyző 

 

 

 

 

 

 


