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J e g y z ő k ö n y v  

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16. 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 

Kardos Zoltán képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

Meghívottak: 
Babák László Gyáli Járási Hivatal vezetője 

Pintér Ferenc KASIB Kft. képviselője 

Vojnits Csaba főépítész 

 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Távol van Murinainé Murár Emília, Hantos 

Péter és Kánai Gergely képviselő. Kéri, hogy tegyék meg a napirenddel kapcsolatos 

észrevételeiket, javaslataikat. 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság kéri napirendként felvenni a 

polgármester és az alpolgármester 2015. évben végzett munkájának elismerése tárgyú 

napirendet.  

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy 4.8. napirendként javasolja felvenni az említett 

napirendet. Ezt követően szavazást kér a napirendre. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

223/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott kiegészítéssel 

együtt tárgyalásra elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 
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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: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. évre szóló Kockázatelemzésének 

elfogadása 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

3.2. Tárgy: Beszámoló az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. évben végzett 

tevékenységéről 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

3.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi igazgatási 

szünet elrendeléséről szóló …/2015.(…) önkormányzati rendelettervezete 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkatervének elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

3.5. Tárgy: Döntés az „Ócsai Kisbíró” önkormányzati havilap megjelentetéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Döntés Ócsa Város Helyi Építési Szabályzatának államigazgatási 

egyeztetéshez való elfogadásáról  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: Megbízás főépítészi tevékenység ellátására 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata gazdálkodásával kapcsolatosan 

könyvvizsgálati feladatok ellátásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Döntés a DPMV Zrt. és Ócsa Város Önkormányzat 2015. 11. 30-áig egymással 

szemben felmerült tartozásainak és követeléseinek kompenzálásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Döntés a Dél- Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel fennálló bérleti-

üzemeltetési szerződés módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: Döntés a DKMK Dabas és Környéke Mentőorvosi- Mentőtiszti Kocsi 

Nonprofit Kft. támogatási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.7. Tárgy: Döntés az Ócsai Tourinform Iroda működtetésének, üzemeltetésének 

átvételéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester   

 

4.8. Tárgy:  Döntés a polgármester és alpolgármester 2015. évben végzett munkájának 

elismeréséről 

 Előadó:  Buza Ernő képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1. Tárgy: Az "autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedési 

szolgáltatás ellátása" tárgyban kiírt pályázat eredményének megállapítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

8.2. Tárgy: Döntés „Ócsa Város Díszpolgára” cím adományozásáról (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester  
 
 

Napirend tárgya: 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett 

intézkedésekről szóló beszámolót elfogadta. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

224/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
3.1.Tárgy: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. évre szóló Kockázatelemzésének 

elfogadása 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

 

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

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 

2015. költségvetési évre elkészített Kockázatelemzés elnevezésű dokumentumot 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

225/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal 

vonatkozásában a 2015. költségvetési évre elkészített Kockázatelemzés elnevezésű 

dokumentumot jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     polgármester, jegyző 

 

 

Napirend tárgya: 
3.2.Tárgy: Beszámoló az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. évben végzett 

tevékenységéről 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

 

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 Polgármesteri 

Hivatal 2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

226/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. 

évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: --- 

Felelős:     jegyző 

 

 

Napirend tárgya: 
3.3.Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi igazgatási 

szünet elrendeléséről szóló …/2015.(…) önkormányzati rendelettervezete 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 
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Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy a napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és 

javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

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

következőkre:  

Ócsa Város Önkormányzat 

…/2015./ … /önkormányzati rendelete 

a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
 

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

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

1. § 

 

Jelen rendelet hatálya kiterjed az Ócsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által 

foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra 

 

2. § 

 

A Hivatal 2016. évi munkarendjében a nyári időszakban az igazgatási szünet 2016. augusztus 

1. napjától 2016. augusztus 5. napjáig tart. 

 

3. § 

 

A Hivatal 2016. évi munkarendjében a téli időszakban az igazgatási szünet 2016. december 

26. napjától 2016. december 30. napjáig tart. 

 

4. § 

 

A Hivatal a 2-3. §-ban meghatározott igazgatási szünet tartama alatt csökkentett létszámmal – 

ügyeleti rendszerben – gondoskodik az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan 

intézkedést igénylő feladatok ellátásáról. 

 

5. § 

 

E rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, és 2017. január 2. napján hatályát veszti. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

19/2015. (XII. 17.) sz. ÖK. RENDELETET 

a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

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

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 
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1. § 

 

Jelen rendelet hatálya kiterjed az Ócsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által 

foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra 

 

2. § 

 

A Hivatal 2016. évi munkarendjében a nyári időszakban az igazgatási szünet 2016. augusztus 

1. napjától 2016. augusztus 5. napjáig tart. 

 

3. § 

 

A Hivatal 2016. évi munkarendjében a téli időszakban az igazgatási szünet 2016. december 

26. napjától 2016. december 30. napjáig tart. 

 

4. § 

 

A Hivatal a 2-3. §-ban meghatározott igazgatási szünet tartama alatt csökkentett létszámmal – 

ügyeleti rendszerben – gondoskodik az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan 

intézkedést igénylő feladatok ellátásáról. 

 

5. § 

 

E rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, és 2017. január 2. napján hatályát veszti. 

 

 

Napirend tárgya: 
3.4.Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkatervének elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

 

Dr. Molnár Csaba jegyző módosítási javaslata a munkatervvel kapcsolatban a következő: 

2016. február 24-én tartandó testületi ülés 2. napirendi pontját kéri áttenni a 2016. február 15-

én tartandó képviselő-testületi ülésre.  

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2016. évre vonatkozó munkatervét azzal a módosítással elfogadja, 

hogy az „Ócsa Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítása” elnevezésű napirend a 2016. február 24. napja helyett a 

2016. február 15. napján tartandó testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 
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227/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 2016. évre vonatkozó munkatervét azzal a módosítással elfogadja, hogy az „Ócsa 

Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása” elnevezésű napirend a 2016. február 24. napja helyett a 2016. február 15. 

napján tartandó testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra. 

Határidő: ---- 

Felelős:     polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
3.5.Tárgy: Döntés az „Ócsai Kisbíró” önkormányzati havilap megjelentetéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a nyomdával való szerződés újrakötéséről van 

szó. 

 

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

napirendet és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Mátyus Bt.-t (székhely: 2373 Dabas, Tavasz u. 7.) bízza meg az „Ócsai Kisbíró" 

önkormányzati lap előállítására 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő 

határozott időre. A megbízási díj: havi nettó 332.800,- Ft+16.640,- Ft ÁFA, összesen havi 

bruttó 349.440,- Ft/lapszám. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint elkészített megbízási 

szerződés aláírására.  

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

228/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Mátyus Bt.-t (székhely: 2373 Dabas, Tavasz u. 7.) bízza meg az „Ócsai Kisbíró" 

önkormányzati lap előállítására 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő 

határozott időre. A megbízási díj: havi nettó 332.800,- Ft+16.640,- Ft ÁFA, összesen havi 

bruttó 349.440,- Ft/lapszám. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint elkészített megbízási 

szerződés aláírására.  

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

Felelős:     1.)---, 2.) polgármester 
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Napirend tárgya: 
4.1.Tárgy: Döntés Ócsa Város Helyi Építési Szabályzatának államigazgatási 

egyeztetéshez való elfogadásáról  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Vojnits Csaba főépítész elmondja, hogy az elmúlt héten jött pár észrevétel az anyaggal 

kapcsolatban, ezért szigorúan grafikai módosításokkal kiegészítésre került, de tartalmában 

nem változott.  

 

Pintér Ferenc KASIB Kft. képviselője előadja, hogy ez olyan egyeztetés, amely nemcsak 

államigazgatási szervekhez, hanem partnerségi egyeztetési szinten is meghirdetésre kerül. 

Javaslatot vagy észrevétel akár az állampolgár is tehet, és azt az államigazgatási 

véleményekkel együtt tudják tárgyalni, és ha szükséges módosítanak, kiegészítenek. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Településrendezési terveinek 

államigazgatási egyeztetésre előkészített dokumentációját elfogadja és kezdeményezi a 

dokumentáció államigazgatási egyeztetését. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

229/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Településrendezési terveinek 

államigazgatási egyeztetésre előkészített dokumentációját elfogadja és kezdeményezi a 

dokumentáció államigazgatási egyeztetését. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.2.Tárgy: Megbízás főépítészi tevékenység ellátására 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy a főépítész úrnak ez év végéig szól a 

megbízása, a szerződés meghosszabbításáról szól a napirend. Kérdés, észrevétel nem volt, 

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

1.) 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig határozott időre havi bruttó 127.000 

Ft megbízási díj ellenében Vojnits Csaba Ferenc okl. településmérnököt („egyéni vállalkozó”, 

székhely: székhelye: 1201 Budapest, Vörösmarty utca 8/16., adószáma: 60039277-2-43) bízza 

meg a főépítészi feladatok ellátásával, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint elkészített megbízási 

szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 



9 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

230/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig határozott időre havi bruttó 127.000 

Ft megbízási díj ellenében Vojnits Csaba Ferenc okl. településmérnököt („egyéni vállalkozó”, 

székhely: székhelye: 1201 Budapest, Vörösmarty utca 8/16., adószáma: 60039277-2-43) bízza 

meg a főépítészi feladatok ellátásával, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint elkészített megbízási 

szerződés aláírására. 

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

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 

Napirend tárgya: 
4.3.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata gazdálkodásával kapcsolatosan 

könyvvizsgálati feladatok ellátásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a könyvvizsgálói szerződés ez év végéig szól, 

ennek a meghosszabbításáról szól a napirend. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér 

a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenység 

folyamatos ellátására az AUDITCONTACT Gazdasági, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t 

(székhely: 1028 Budapest, Síp u. 7., Cg.: 01-09-368379, könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 

001409, képviseletében Kovácsné Lengyel Gabriella bejegyzett könyvvizsgáló) bízza meg 

2016. január 1. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő határozott időre. A megbízási díj 

100.000 Ft+ÁFA/hó. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak alapján elkészített megbízási 

szerződés aláírására.  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

231/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenység 

folyamatos ellátására az AUDITCONTACT Gazdasági, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t 

(székhely: 1028 Budapest, Síp u. 7., Cg.: 01-09-368379, könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 

001409, képviseletében Kovácsné Lengyel Gabriella bejegyzett könyvvizsgáló) bízza meg 

2016. január 1. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő határozott időre. A megbízási díj 

100.000 Ft+ÁFA/hó. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak alapján elkészített megbízási 

szerződés aláírására.  

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

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

4.4.Tárgy: Döntés a DPMV Zrt. és Ócsa Város Önkormányzat 2015. 11. 30-áig 

egymással szemben felmerült tartozásainak és követeléseinek kompenzálásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy ez a napirend minden évben 

visszatér. A bérleti díj terhére, amit meg kellene fizetnie a DPMV Zrt-nek felújítást, javítást, 

karbantartást végeznek. 

 

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

és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a település területén található víziközmű-

rendszer tulajdonosa az üzemeltetővel, a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel 

közösen felvételre került kompenzációs jegyzőkönyvben foglaltakat jóváhagyólag tudomásul 

veszi.  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

232/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a település területén található 

víziközmű-rendszer tulajdonosa az üzemeltetővel, a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató 

Zrt.-vel közösen felvételre került kompenzációs jegyzőkönyvben foglaltakat jóváhagyólag 

tudomásul veszi.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    ----- 

 

 

Napirend tárgya: 
4.5.Tárgy: Döntés a Dél- Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel fennálló bérleti-

üzemeltetési szerződés módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy az a legutóbbi testületi ülésen a 

könyvvizsgáló asszony részletesen kifejtette a véleményét ezzel kapcsolatban. Ezzel teljes 

mértékben egyetért, ezért nem javasolja jelenleg a szerződés módosítását.  

 

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

napirendet és nem javasolja a szerződés módosítását.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.) Ócsa Város Önkormányzata és a Dél- Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (a 

továbbiakban: DPMV. Zrt.) által 2012. június 7. napján kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 
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DPMV Zrt. által kezdeményezett módosításához nem járul hozzá, 

2.) a DPMV Zrt. követelés átütemezési kérését nem fogadja el, 

3.) a DPMV Zrt. 2012-2014. évben felhalmozódott vevői követelését az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény  97. § (2) bekezdésére hivatkozással nem engedi el. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

233/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.) Ócsa Város Önkormányzata és a Dél- Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (a 

továbbiakban: DPMV. Zrt.) által 2012. június 7. napján kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 

DPMV Zrt. által kezdeményezett módosításához nem járul hozzá, 

2.) a DPMV Zrt. követelés átütemezési kérését nem fogadja el, 

3.) a DPMV Zrt. 2012-2014. évben felhalmozódott vevői követelését az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény  97. § (2) bekezdésére hivatkozással nem engedi el. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal  

Felelős:     1.)-3.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
4.6.Tárgy: Döntés a DKMK Dabas és Környéke Mentőorvosi- Mentőtiszti Kocsi 

Nonprofit Kft. támogatási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

20.000.- Ft-os támogatási keretösszeget szavazott meg a DKMK Dabas és Környéke 

Mentőorvosi- Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. részére, és ezt javasolja elfogadásra a 

Képviselő-testület felé.  

 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a DKMK Dabas és Környéke Mentőorvosi- Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. 

(Székhelye: 2370 Dabas, Lakos dr. u. 30., adószám: 8394341527, képviseletében: Dr. 

Talabér János ügyvezető) részére – Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg 

terhére  2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időre 

havonta 20.000.-Ft, azaz havonta Húszezer forint összegű támogatást nyújt Dabas és 

környékén súlyos állapotú betegek (sérültek) ellátásához szükséges mentőorvosi kocsi 

fenntartásához és üzemeltetéséhez.  

2.) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

234/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a DKMK Dabas és Környéke Mentőorvosi- Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. 

(Székhelye: 2370 Dabas, Lakos dr. u. 30., adószám: 8394341527, képviseletében: 

Dr. Talabér János ügyvezető) részére – Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg 

terhére  2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott 

időre havonta 20.000.-Ft, azaz havonta Húszezer forint összegű támogatást nyújt 

Dabas és környékén súlyos állapotú betegek (sérültek) ellátásához szükséges 

mentőorvosi kocsi fenntartásához és üzemeltetéséhez.  

2.) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve 

aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal   

Felelős:     1.) --  2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
4.7.Tárgy: Döntés az Ócsai Tourinform Iroda működtetésének, üzemeltetésének 

átvételéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester   

 

Bukodi Károly polgármester előadja, a napirend arról szól, hogy a munkáltatói jogok 

visszakerülnének a polgármester hatáskörébe. Ez régen is így volt, 2015. évben tették át a 

Szabadidőközpont vezetőjéhez. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsai Tourinform Iroda működtetését, üzemeltetését és az ezekhez 

kapcsolódó tevékenységet 2016. január 1. napjától az Egressy Gábor Szabadidőközponttól 

átveszi, és egyúttal dönt az Ócsai Tourinform Iroda dolgozójának (1 fő) átvételéről is. 

2.) felkéri az Egressy Gábor Szabadidőközpont ügyvezetőjét, valamint a polgármestert 

Magyari Tünde munkavállaló átvételével kapcsolatos munkajogi adminisztrációs feladatok 

ellátására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

235/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsai Tourinform Iroda működtetését, üzemeltetését és az ezekhez 

kapcsolódó tevékenységet 2016. január 1. napjától az Egressy Gábor Szabadidőközponttól 

átveszi, és egyúttal dönt az Ócsai Tourinform Iroda dolgozójának (1 fő) átvételéről is. 

2.) felkéri az Egressy Gábor Szabadidőközpont ügyvezetőjét, valamint a polgármestert 

Magyari Tünde munkavállaló átvételével kapcsolatos munkajogi adminisztrációs feladatok 

ellátására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2015. december 31. 

Felelős:     1.)---, 2.) Egressy Gábor Szabadidőközpont ügyvezetője, polgármester 



13 

 

Napirend tárgya: 

4.8. Tárgy:  Döntés a polgármester és alpolgármester 2015. évben végzett munkájának 

elismeréséről 

 Előadó:  Buza Ernő képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság elnökeként javasolja a 

polgármester úr és az alpolgármester úr 2015. évben végzett munkájának elismeréseként egy 

havi bérével megegyező összeg kifizetését.  

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester úr részére a 2015. évben 

végzett kiemelkedő munkája elismeréseként egy havi bérével megegyező összeg kifizetését 

rendeli el. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

236/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester úr részére a 

2015. évben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként egy havi bérével megegyező összeg 

kifizetését rendeli el. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     pénzügyi irodavezető 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § g) pontjában biztosított 

munkáltatói jogkörében eljárva, Horváth Tamás alpolgármester részére a 2015. évben végzett 

kiemelkedő munkája elismeréseként egy havi bérével megegyező összeg kifizetéséről 

gondoskodjon. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

237/2015. (XII.16.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § g) pontjában biztosított 

munkáltatói jogkörében eljárva, Horváth Tamás alpolgármester részére a 2015. évben végzett 

kiemelkedő munkája elismeréseként egy havi bérével megegyező összeg kifizetéséről 

gondoskodjon. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     polgármester, pénzügyi irodavezető 
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Napirend tárgya: 

7. Egyebek 

 

 

Dr. Molnár Csaba jegyző emlékeztet arra, hogy az elmúlt testületi ülésen szó volt arról, 

hogy az UINET Kft. megkereste az önkormányzatot azzal, hogy az Online Gazdaságélénkítő 

programhoz csatlakozzon. A testület hozott egy elvi döntést a csatlakozási szándékról. A 

maga részéről már akkor jelezte, hogy jogi aggályai vannak a szerződéssel kapcsolatban. 

Elküldte a cégnek az észrevételeit, a cég megküldte a javított szerződés-tervezetet, de az sem 

felel meg jogilag az elvártnak. A januári testületi ülésig a céggel egy találkozót szervez, ahol 

áttekintik a szerződéstervezetet, ami adatvédelmi problémákat vet fel.  

 

Kardos Zoltán képviselő ezt követően ismerteti Kovács János Birkózó Szakosztály 

vezetőjének levelét a testülettel.  

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy ma kapott az önkormányzat a 

HERMES Zrt-től egy e-mailt. Ennek a cégnek a tulajdonában van az a terület, ahonnan 

Alsópakonyra a víz jön. A HERMES Zrt. kért egy beszámolót, hogy az önkormányzat mit 

tervez az alsópakonyi vízzel kapcsolatban, mert szándékukban áll jövőre eladni a területet. 

Elmondja még, hogy a múlt héten a Vertikál Zrt. évzáró rendezvényén vett részt, ahol 

tájékoztatást kapott a cég terveiről. Szóba került, hogyan lehetne a településen továbblépni a 

szelektív hulladékgyűjtés terén. Uniós elvárás 2020-ra, hogy a beszállított hulladék bizonyos 

százalékát, hogyan dolgozzák fel, ez csak úgy tud működni, ha a hulladékot szelektíven gyűjti 

a lakosság.  

 

Buza Ernő képviselő ezt követően köszönetét fejezi az egész önkormányzat és polgármesteri 

hivatal felé az egész évben végzett segítő közreműködésért. Külön köszönetet mond az 

Ügyrendi Bizottság két tagjának Dr. Gallai Zoltánnak és Kardos Zoltánnak a bizottságban 

végzett munkájukért.  

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly          Dr. Molnár Csaba 

              polgármester            jegyző 


