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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27. napján 1600 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Hantos Péter képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

 

Meghívottak: 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője 

Szűcs Jánosné óvodavezető 

Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető 

Gáspár  Péter Carbon Solutions Global Ltd. képviselője 

 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Távol van Hantos Péter képviselő. Kéri, a 

4.5. napirendi pont előre vételét és 3.1. napirendként tárgyalják. Ezt követően szavazást kér a 

napirendre. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

1/2006. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott módosítással 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: Döntés a Carbon Solutions Global Ltd.-vel kötött együttműködési 

megállapodás módosításáról 

 Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

3.2.     Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének első olvasatban 

történő benyújtása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.3.      Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai 2016. évi 

munkatervének elfogadása 

Előadó: Kardos Zoltán, Buza Ernő, Hantos Péter, Kánai Gergely 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: …./2016./…/ önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának 

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

(költségvetés előirányzat-módosítás) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2.     Tárgy: Döntés a Szociális Családiház-építési Program keretében felépített 1 db családi 

ház használatba vételéről  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3.  Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola elektromos felújítása és   

villámvédelem kiépítése tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016 (…) 

önkormányzati rendelettervezete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2014. 

(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.5. Tárgy: Döntés a Széchenyi utcai buszmegálló aszfaltburkolat rekonstrukciós 

munkálatainak megrendeléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 

1915/6 hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan értékesítéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.7. Tárgy: A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete által rendezett XVIII. Regionális 

Parasportnap támogatása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Az Ócsai Vasútállomás területén, a vasúti síneken történő gyalogos átkeléssel 

kapcsolatosan beérkezett panasz megvitatása (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: A téli síkosság-mentesítéssel kapcsolatos észrevételek (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10. Tárgy: A kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos álláspont kialakítása 

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1. Tárgy: A „Lakossági Járdaépítés támogatása” tárgyában beérkezett pályázatok 

elbírálása 

 Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az írásos anyag a testület előtt van. Kérdés, 

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

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

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

2/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett 

intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 
3.1. Tárgy: Döntés a Carbon Solutions Global Ltd.-vel kötött együttműködési 

megállapodás módosításáról 

 Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

Gáspár Péter Carbon Solutionst Global Ltd. képviselője elmondja, azért indítványozták a 

szerződés módosítását, mert elkövették azt a hibát, hogy az angol anyavállalat szerződött az 
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Ócsai Önkormányzattal. Azonban az ingatlanhoz kapcsolódó kivitelezések helyi 

szabályozását figyelembe véve, - kifejezetten az Áfa szabályozásra gondol itt – a megrendelő 

nem az angol cégük székhelye szerint adózik, hanem az ingatlan tényleges helye szerint. Az 

operatív központ itt van Magyarországon, ezért kérik, hogy ne az angol anyavállalat legyen a 

szerződő fél, hanem a magyar kft-jük. A szerződés többi pontja változatlan maradna.  

 

Kánai Gergely képviselő megnyugtatónak tartaná, ha a 2015. és 2016. év közötti állapotokat 

is rendezné a szerződés.  

 

Gáspár Péter Carbon Solutionst Global Ltd. képviselője tájékoztatást ad arról, hogy mind 

az Ltd-ben, mind a Kft-ben ő az aláíró, a kapcsolattartást is mindkét helyen a kolléganője 

végzi. Indítványozták, hogy visszamenőlegesen történjen meg a szerződésmódosítás, 

rögzítsék jegyzőkönyvben annak az elkövetett hibának a tényét, hogy az Ltd. szerződött a Kft 

helyett és kerüljenek az önkormányzat által kiállított számlák lejavításra. Így az adóhatóság 

felé is lehet egy javító bevallást beadni. Azonban ez visszamenőleges hatályú lenne és azt a 

választ kapták, hogy azt az állapotot hagyják úgy és 2016. évtől módosítsák a jogi személyt.  

 

Kánai Gergely képviselő elmondja, nem arra célzott, hogy visszamenőleg módosítsanak 

szerződést. Előadja, hogy a 2015. évben létrejött szerződés szerint történt ott faültetés stb., 

ahol a Ltd. a tulajdonos. Lemódosítják a szerződést, most egy Kft lesz a tulajdonos. Kérdezi, 

hogy jogvita esetén az ültetett fa kié? 

 

Gáspár Péter Carbon Solutionst Global Ltd. képviselője válaszában elmondja, hogy a Kft 

tulajdona, hiszen belép beruházóként. 

 

Kánai Gergely képviselő kérdezi, hogy jogilag ez nem kifogásolható. 

 

Dr. Molnár Csaba jegyző válaszában elmondja, hogy a jogosultságok és kötelezettségek 

innentől az új belépőé.  

 

Kánai Gergely képviselő kérdezi, hogy visszamenőleg is ez érvényes? Ezt úgy érti, hogy a 

Kft nem tulajdonosa azoknak a fáknak, amiket az Ltd. lekönyvelt.  

 

Gáspár Péter Carbon Solutionst Global Ltd. képviselője megjegyzi, hogy ezeket a 2016-

os évben a saját könyveikben rendezik. Innentől kezdve a Kft lép be, mint beruházó, az Ltd. 

és a Kft is kijelenti, hogy ezt a jogviszonyt egymás között rendezték. Ezt bele lehet írni a 

szerződésbe is.  

 

Kánai Gergely képviselő ezt jónak tartaná belevenni a szerződésbe. Mivel háromoldalú a 

módosítás, az Ltd. és a Kft rendezze ezt egymás között úgy, hogy ez az önkormányzatnak is 

megfeleljen.  

 

Gáspár Péter Carbon Solutionst Global Ltd. képviselője elmondja, hogy a jogfolytonosság 

fennmarad, a Kft belép, és a szerződést kiegészítik azzal, hogy a 2015-ös beruházáshoz 

kapcsolódó jogviszonyt az Ltd. és a Kft egymás között rendezi. Ennek semmi akadálya.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a Carbon Solutions Global Ltd.-vel 2015. április 30-án kötött Együttműködési 

megállapodás módosításához hozzájárul aszerint, hogy a Beruházó fél személyében Carbon 
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Solutions Global Ltd. helyett a Carbon Solutions Kft. kerüljön a Megállapodásban 

megjelölésre az előterjesztésben foglalt indokok alapján, azzal a kikötéssel, hogy a 

beruházáshoz kapcsolódó jogviszonyt a Carbon Solutions Global Ltd. és a Carbon Solutions 

Kft. egymás között rendezi. A Szerződés módosítása mindhárom fél aláírásával lép hatályba. 

A 2015. április 30-án megkötött Együttműködési megállapodás egyéb pontjai változatlan 

tartalommal maradnak továbbra is érvényben és hatályban. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerint elkészített Együttműködési megállapodás 

módosításának aláírására és az ezzel kapcsolatos egyéb adminisztrációs tevékenységek 

ellátására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

3/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a Carbon Solutions Global Ltd.-vel 2015. április 30-án kötött Együttműködési 

megállapodás módosításához hozzájárul aszerint, hogy a Beruházó fél személyében Carbon 

Solutions Global Ltd. helyett a Carbon Solutions Kft. kerüljön a Megállapodásban 

megjelölésre az előterjesztésben foglalt indokok alapján, azzal a kikötéssel, hogy a 

beruházáshoz kapcsolódó jogviszonyt a Carbon Solutions Global Ltd. és a Carbon Solutions 

Kft. egymás között rendezi. A Szerződés módosítása mindhárom fél aláírásával lép hatályba. 

A 2015. április 30-án megkötött Együttműködési megállapodás egyéb pontjai változatlan 

tartalommal maradnak továbbra is érvényben és hatályban. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerint elkészített Együttműködési megállapodás 

módosításának aláírására és az ezzel kapcsolatos egyéb adminisztrációs tevékenységek 

ellátására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 
3.2.     Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének első olvasatban 

történő benyújtása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé.  

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Településfejlesztési és Városfejlesztési Bizottság is 

javasolja elfogadásra a napirendet. 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre 

várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában 

jóváhagyja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

4/2016.  (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 

összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) a 2016. évi költségvetés tervezetét első olvasatban elfogadja 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet végleges tervezetét legkésőbb 2016. 

február 15. napjáig készíttesse el és terjessze a képviselő-testület elé. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

5/2016.(I.27.) számú Ök. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) a 2016. évi költségvetés tervezetét első olvasatban elfogadja 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet végleges tervezetét legkésőbb 2016. 

február 15. napjáig készíttesse el és terjessze a képviselő-testület elé. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 
3.3.      Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 

  Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

tárgyalta és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé.  

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) elfogadja Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét, 

2.) felkéri a polgármestert az 1.) pontban megnevezett közbeszerzési tervben szereplő 

közbeszerzések előkészítésére, továbbá a közbeszerzési terv folyamatos felülvizsgálatára.  

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

 



7 

 

6/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) elfogadja Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét, 

2.) felkéri a polgármestert az 1.) pontban megnevezett közbeszerzési tervben szereplő 

közbeszerzések előkészítésére, továbbá a közbeszerzési terv folyamatos felülvizsgálatára.  

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

Felelős:     1.)--, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai 2016. évi 

munkatervének elfogadása 

Előadó: Kardos Zoltán, Buza Ernő, Hantos Péter, Kánai Gergely 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság 2016. évi munkatervét elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

7/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság 2016. évi 

munkatervét elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:   Gazdasági Bizottság elnöke 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 2016. évi munkatervét elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

8/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 2016. évi 

munkatervét elfogadja. 

Határidő:  ---- 

Felelős:      Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. évi munkatervét 

elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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9/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

2016. évi munkatervét elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság 

2016. évi munkatervét elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

10/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és 

Természetvédelmi Bizottság 2016. évi munkatervét elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnöke 

 

 

Napirend tárgya: 

4.1. Tárgy: …./2016./…/ önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának 

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

(költségvetés előirányzat-módosítás) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé.  

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság is javasolja elfogadásra a 

napirendet a Képviselő-testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre:  

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (….) sz. 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: 1.736.117 eFt-ban, azaz: Egymilliárd-

hétszázharminchattmillió-egyszáztizenhétezer forintban határozza meg. 

 

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

69.515 eFt.  

 

1.615.315 eFt Költségvetési bevétellel 

                     

1.684.830eFt 

Költségvetési kiadással 

 

                         69.515 

eFt 

 

 

 

Költségvetési egyenleggel 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg 

 69.515 eFt=24.700 eFt+44.815 eFt/ 

 (3) A költségvetési egyenleg 69.515 eFt-os fejlesztési hitel felvételével, valamint a 

költségvetési maradvány igénybevételéből finanszírozható." 

 2. § 

Az 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: 1.131.204 
  

1.) Közhatalmi bevétel 410.270 

2.) Intézményi működési bevétel  198.757 

2.1) Működési célú támogatások            

államháztartáson belülről 

60.030 

1.523 

                   

2.2) Finanszírozás bevétel  36.295 

 

 Ezer forintban 

Önkormányzati működési nettó 

finanszírozása: 

424.329 

 

(3)  

 Ezer forintban 



10 

 

Felhalmozási bevételek: 604.913 

  

1.) Felhalmozási bevételek 70.000 

 

2.) Finanszírozás bevétel  

 

84.507 

 

3.)        Felhalmozási célú 

átv.p.eszközök                                                            

450.406 

  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.736.117 
 

(4)  

 Ezer forintban 

Önkormányzat működési kiadásai: 1.117.203 

  

1.) Személyi juttatások 300.720 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 79.227 

3.) Dologi kiadások 585.204 

4.) Egyéb működési célú 

támogatások Áh-kívülre 

89.108 

4.1        ----ebből 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         

9.773                                                                                                  

62.944 

 

(5)  

 Ezer forintban 

Felhalmozási költségvetés kiadásai: 565.221 

  

a) Intézményi beruházások 124.244 

b) Felújítások 440.078 

c) Egyéb felhalmozási kiadás (első 

lakáshoz jutók támogatása): 

900 

 

 

(6)  

 Ezer forintban 

Tartalékok:   2.406 

  

Általános tartalék: 2.406 

(7)  

 Ezer forintban 

Finanszírozás kiadásai:             51.286 

 

1.) Finanszírozási célú pénzügyi 

műveletek 

39.176 
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2.)  Áht-n belüli megelőlegezések 

visszafizetése                                                 

12.110                                                    

  

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.736.117 

 

 

(8) 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.  

 

(9) 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 

1.702.033 eFt-ban határozza meg 

 

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

1.702.033 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: 404.003 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    

168.688 e Ft-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:            2.000 eFt 

 Előző évi maradvány igénybevétele:           940 eFt 

 Önkormányzati támogatás:    165.748 eFt 

 

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

168.688  eFt-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    93.181 eFt 

 Munkaadókat terhelő jár.    26.267 eFt 

 Dologi kiadások:     46.440 eFt 
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 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 259.738 eFt-ban határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                 29.463 eFt 

 Előző évi maradvány igénybevétele:       1.601 eFt 

 Önkormányzati támogatás:   228.674 eFt 

 

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

Manóvár Bölcsőde 2015. évi kiadási előirányzatát 259.738 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:             137.300 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.              36.403 eFt 

  Dologi kiadások:    86.035 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 

9.661 eFt-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                    80 eFt 

  Önkormányzati támogatás:              9.581 eFt 

 

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

9.661 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:             4.434 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.                  1.115 eFt  

 Dologi kiadások:                        2.873 eFt                    

Könyvállomány gyarapítására:           1.239 eFt            

  

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

9.4. melléklet tartalmazza." 
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7. § 

 

(1) E rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. október 1. 

napjától kell alkalmazni. 

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

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

m e g a l k o t t a  a z 

 

1/2016. (I. 29.) számú Önkormányzati RENDELET 

Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 

3/2015. (II. 13.) sz. 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: 1.736.117 eFt-ban, azaz: Egymilliárd-

hétszázharminchattmillió-egyszáztizenhétezer forintban határozza meg. 

 

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

69.515 eFt.  

 

1.615.315 eFt Költségvetési bevétellel 

                     

1.684.830eFt 

Költségvetési kiadással 

 

                         69.515 

eFt 

 

 

 

Költségvetési egyenleggel 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg 

 69.515 eFt=24.700 eFt+44.815 eFt/ 

 (3) A költségvetési egyenleg 69.515 eFt-os fejlesztési hitel felvételével, valamint a 

költségvetési maradvány igénybevételéből finanszírozható." 

 2. § 

Az 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 
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célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. mellékletében foglaltak szerint 

határozza meg a Képviselő-testület. 

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

 

 Ezer forintban 

Önkormányzati működési bevétel: 1.131.204 
  

1.) Közhatalmi bevétel 410.270 

2.) Intézményi működési bevétel  198.757 

2.1) Működési célú támogatások            

államháztartáson belülről 

60.030 

1.523 

                   

2.2) Finanszírozás bevétel  36.295 

 

 Ezer forintban 

Önkormányzati működési nettó 

finanszírozása: 

424.329 

 

(11)  
 Ezer forintban 

Felhalmozási bevételek: 604.913 

  

1.) Felhalmozási bevételek 70.000 

 

2.) Finanszírozás bevétel  

 

84.507 

 

3.)        Felhalmozási célú 

átv.p.eszközök                                                            

450.406 

  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.736.117 
 

(12)  
 Ezer forintban 

Önkormányzat működési kiadásai: 1.117.203 

  

1.) Személyi juttatások 300.720 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 79.227 

3.) Dologi kiadások 585.204 

4.) Egyéb működési célú 

támogatások Áh-kívülre 

89.108 

4.1        ----ebből 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         

9.773                                                                                                  

62.944 

 

(13)  
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 Ezer forintban 

Felhalmozási költségvetés kiadásai: 565.221 

  

a) Intézményi beruházások 124.244 

b) Felújítások 440.078 

c) Egyéb felhalmozási kiadás (első 

lakáshoz jutók támogatása): 

900 

 

 

(14)  
 Ezer forintban 

Tartalékok:   2.406 

  

Általános tartalék: 2.406 

(15)  
 Ezer forintban 

Finanszírozás kiadásai:             51.286 

 

3.) Finanszírozási célú pénzügyi 

műveletek 

4.)  Áht-n belüli megelőlegezések 

visszafizetése                                                 

12.110                                                    

39.176 

  

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.736.117 

 

 

(16) 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.  

 

(17) 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 

1.702.033 eFt-ban határozza meg 

 

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

1.702.033 eFt-ban határozza meg. 

 

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

kiadásait a 9.1. melléklet tartalmazza. 
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(4) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú 

finanszírozási kiadások összege: 404.003 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    

168.688 e Ft-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:            2.000 eFt 

 Előző évi maradvány igénybevétele:           940 eFt 

 Önkormányzati támogatás:    165.748 eFt 

 

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

168.688  eFt-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    93.181 eFt 

 Munkaadókat terhelő jár.    26.267 eFt 

 Dologi kiadások:     46.440 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 259.738 eFt-ban határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                 29.463 eFt 

 Előző évi maradvány igénybevétele:       1.601 eFt 

 Önkormányzati támogatás:   228.674 eFt 

 

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

Manóvár Bölcsőde 2015. évi kiadási előirányzatát 259.738 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:             137.300 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.              36.403 eFt 

  Dologi kiadások:    86.035 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."  
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6. § 

 

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

 

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

9.661 eFt-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                    80 eFt 

  Önkormányzati támogatás:              9.581 eFt 

 

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

9.661 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:             4.434 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.                  1.115 eFt  

 Dologi kiadások:                        2.873 eFt                    

Könyvállomány gyarapítására:           1.239 eFt            

  

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

9.4. melléklet tartalmazza." 

    

7. § 

 

(1) E rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. október 1. 

napjától kell alkalmazni. 

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

 

 

 

Napirend tárgya: 
4.2.     Tárgy: Döntés a Szociális Családiház-építési Program keretében felépített 1 db családi 

ház használatba vételéről  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-től (székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85-87., Cg.: 01-

10-047165, adószám: 23501904-2-41, képviseletében: Csillag Tamás vezérigazgató) 

határozott időre ingyenesen használatba veszi a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló 

ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant (a továbbiakban Ingatlan), - amely természetben 

a 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 5. szám alatt fekszik - az ún.  Szociális Lakóparkba beköltözött 

családok beilleszkedésének elősegítése érdekében. Az ehhez szükséges feladatokat a 

"Kertváros" Szociális és Családvédelmi Központon keresztül látja el. A határozott idő kezdő 

napja a birtokba lépés napja, míg a lejártának napja az a nap, amikor a Nemzeti Eszközkezelő 

Zrt. az Ingatlan bérbeadásáról dönt. 

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont alapján elkészített "Ingatlan-használati 

megállapodás" elnevezésű szerződés aláírására és az abban foglaltak teljesítése érdekében a 

szükséges adminisztrációs és egyéb feladatok ellátására. 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

 

11/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-től (székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85-87., Cg.: 01-

10-047165, adószám: 23501904-2-41, képviseletében: Csillag Tamás vezérigazgató) 

határozott időre ingyenesen használatba veszi a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló 

ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant (a továbbiakban Ingatlan), - amely természetben 

a 2364 Ócsa, Kőrisfa u. 5. szám alatt fekszik - az ún.  Szociális Lakóparkba beköltözött 

családok beilleszkedésének elősegítése érdekében. Az ehhez szükséges feladatokat a 

"Kertváros" Szociális és Családvédelmi Központon keresztül látja el. A határozott idő kezdő 

napja a birtokba lépés napja, míg a lejártának napja az a nap, amikor a Nemzeti Eszközkezelő 

Zrt. az Ingatlan bérbeadásáról dönt. 

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont alapján elkészített "Ingatlan-használati 

megállapodás" elnevezésű szerződés aláírására és az abban foglaltak teljesítése érdekében a 

szükséges adminisztrációs és egyéb feladatok ellátására. 

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

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

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.3. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola elektromos felújítása és 

villámvédelem kiépítése tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

      Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

A legkedvezőbb ajánlatot az ANPAST Kft 450.000.- Ft + Áfa értékben nyújtotta be, ezt 

javasolja a bizottság a testületnek elfogadásra. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola elektromos hálózatának felújítása és 

villámvédelem kiépítése tárgyában közbeszerzési eljárást indít. 

2.) az 1.) pontban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatására az ANPAST Europrojekt 

Szolgáltató Kft.-t bízza meg 450.000,- Ft +ÁFA megbízási díj ellenében, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetés dologi kiadások terhére biztosít. 

3.) felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban foglaltak szerinti megbízási szerződés 

aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

12/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola elektromos hálózatának felújítása és 

villámvédelem kiépítése tárgyában közbeszerzési eljárást indít. 

2.) az 1.) pontban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatására az ANPAST Europrojekt 

Szolgáltató Kft.-t bízza meg 450.000,- Ft +ÁFA megbízási díj ellenében, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetés dologi kiadások terhére biztosít. 

3.) felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban foglaltak szerinti megbízási szerződés 

aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 
4.4.     Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016 (…) önkormányzati 

rendelettervezete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2014. (II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet és 

javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

Ócsa Város Önkormányzat 

…./2016. (….) sz. önkormányzati rendelete 

a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

7/2014. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában valamint 23. § (5) 

bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 
 

1.§ 

 

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 2. § c) pontjában az "1. sz. függelékét" szövegrész helyébe az "1. számú 

mellékletét" szöveg lép. 
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2. § 

 

Az R. 2. § (1) bekezdésében az "1. számú függelékében" szövegrész helyébe az "1. számú 

mellékletében" szöveg lép. 

 

 

3. § 

 

Az R. 3. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

"A Korm. r. szerinti tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az 

eljárásban érintett partnernek kell tekinteni az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi 

egyeztetésben jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partnert." 

 

4. § 

 

Az R. az 1. melléklet szerinti melléklettel egészül ki. 

 

5.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

m e g a l k o t t a  a  

 

2/2016. (I. 29.) számú Önkormányzati RENDELET 

a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

7/2014. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában valamint 23. § (5) 

bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 
 

1.§ 

 

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 2. § c) pontjában az "1. sz. függelékét" szövegrész helyébe az "1. számú 

mellékletét" szöveg lép. 
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2. § 

 

Az R. 2. § (1) bekezdésében az "1. számú függelékében" szövegrész helyébe az "1. számú 

mellékletében" szöveg lép. 

3. § 

 

Az R. 3. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

"A Korm. r. szerinti tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az 

eljárásban érintett partnernek kell tekinteni az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi 

egyeztetésben jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partnert." 

 

4. § 

 

Az R. az 1. melléklet szerinti melléklettel egészül ki. 

 

5.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 

Napirend tárgya: 

4.5. Tárgy: Döntés a Széchenyi utcai buszmegálló aszfaltburkolat rekonstrukciós 

munkálatainak megrendeléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a Volán felszólította az önkormányzatot a 

rendbe tételre, más részt lakossági észrevétel is érkezett ezzel kapcsolatban.  

 

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

és a Hidrográd Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé, mivel ennek a 

cégnek a technológiája hosszabb távon tartósabb.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Hidrográd Kft.-t bízza meg az ócsai Széchenyi utcai buszmegálló aszfaltburkolat 

rekonstrukciós munkálatainak elvégzésével az II. számú technológiai megoldást alkalmazva. 

A vállalkozási díj összege: 601.020,- Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi 

költségvetés felújítási kiadások terhére biztosít. 

2.) felkéri a polgármestert az 1.)  pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási szerződés 

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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13/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Hidrográd Kft.-t bízza meg az ócsai Széchenyi utcai buszmegálló aszfaltburkolat 

rekonstrukciós munkálatainak elvégzésével az II. számú technológiai megoldást alkalmazva. 

A vállalkozási díj összege: 601.020,- Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi 

költségvetés felújítási kiadások terhére biztosít. 

2.) felkéri a polgármestert az 1.)  pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási szerződés 

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

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

Felelős:     1.)--, 2.) polgármester 

Napirend tárgya: 

4.6. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 

1915/6 hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan értékesítéséről 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az ingatlant felértékeltették, ha a testület egyet 

ért értékesítsék és a befolyó összeget fejlesztésre fordítsák.  

 

Kánai Gergely képviselő beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság támogatja az 

értékesítést.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1915/6 hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlant - amely természetben a 2364 Ócsa, Kiss János u. 1/B. szám alatt fekszik - 

értékesíteni kívánja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban körülírt ingatlan - értékesítéséhez 

szükséges - meghirdetésével kapcsolatos adminisztrációs teendőkről, vételi árra irányuló 

(ár)ajánlatok beszerzéséről gondoskodjon. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

14/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1915/6 hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlant - amely természetben a 2364 Ócsa, Kiss János u. 1/B. szám alatt fekszik - 

értékesíteni kívánja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban körülírt ingatlan - értékesítéséhez 

szükséges - meghirdetésével kapcsolatos adminisztrációs teendőkről, vételi árra irányuló 

(ár)ajánlatok beszerzéséről gondoskodjon. 

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

Felelős:     1.)---, 2.) polgármester 
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Napirend tárgya: 
4.7. Tárgy: A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete által rendezett XVIII. Regionális 

Parasportnap támogatása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

napirendet és a módosító indítvány: 230.000.- Ft támogatás odaítélése. 

 

 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületét (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 

2., adószám: 23140190-2-13, képviseletében: Csernák Vilmosné elnök) – Ócsa Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások 

képviselő-testületi keretösszeg terhére – 230.000,- Ft, azaz Kettőszázharmincezer 

forint összeggel támogatja XVIII. Regionális Parasportnap megrendezése céljából.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

15/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületét (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 

2., adószám: 23140190-2-13, képviseletében: Csernák Vilmosné elnök) – Ócsa Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások 

képviselő-testületi keretösszeg terhére – 230.000,- Ft, azaz Kettőszázharmincezer 

forint összeggel támogatja XVIII. Regionális Parasportnap megrendezése céljából.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

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

Felelős:     1.) --  2.) polgármester 

 

 

/Hantos Péter Képviselő az ülésterembe megérkezett a Képviselő-testület 9 fővel van jelen./ 

 

 

Napirend tárgya: 
4.8.      Tárgy: Az Ócsai Vasútállomás területén, a vasúti síneken történő gyalogos átkeléssel 

kapcsolatosan beérkezett panasz megvitatása (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, a 

válaszlevél-tervezet szerinte korrekt. Felmerült a bizottsági ülésen, hogy foglalkozni kell az 

aluljáró kérdés körével is (lefedése, felújítása, síkosság mentesítése).  
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Bukodi Károly polgármester szerint a vasúti átjárót kellene gyalogos átkelővel ellátni, így a 

babakocsival való átkelés is megoldott lenne.   

 

Kánai Gergely képviselő elmondja, hogy a lefedés azért került szóba, mert igen nagy 

probléma a téli síkosság mentesítés a hajnali órákban. 

 

Bukodi Károly polgármester véleménye az, hogy ez munkaszerződés kérdése, ha tél van, 

akkor valakit be kell osztani erre a munkára a hajnali órákban. A buszmegállókat sem tudják 

befedni. Akkora hó nem esett le az idén, hogy ne lehetne időnként munkaerőt 

átcsoportosítani. Az a két három alkalom, amikor ki kell menni a közmunkásnak kelljen fel 

előbb és menjen ki, annyival előbb mehet haza.  

 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője emlékeztet arra, hogy 

Puskás Imre képviselő úr a tegnapi Gazdasági bizottsági ülésen elmondta, hogy a MÁV itt 

megcsinált valamit, és minden féle csodálatos uniós elvárásoknak megfelelve nem lehet kaput 

nyitni a megépült kerítésen. Tulajdonképpen a MÁV igen komoly problémát okozott a 

településnek ezzel, mert a lakosoknak valahogyan át kell jutnia a vasúti síneken. Szerinte, ha a 

MÁV ilyen helyzetbe hozta az önkormányzatot, akkor meg kellene őket keresni, hogy ezt a 

helyzetet kezeljék valamilyen formában. Kérdezi, ki lenne az az ember, aki minimálbérért 

télen huszonnégy órás ügyeletet elvállal, és amikor kell, megy sózni az aluljáróba? Mit fognak 

csinálni, amikor jön egy felhőszakadás és a legközelebbi szippantós autó Inárcson van?  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a KRESZ 21.§ (9) bekezdése szerint 

„gyalogosnak tilos villamos pályán közlekedni, vasúti vagy zárt villamos pályán a kiépített 

átkelőn kívül áthaladni”. Beszélt egy MÁV alkalmazottal, aki elmondta, hogy a MÁV 

szabályzatában a következő szerepel: „a vasúti síneken való gyalogos áthaladás egyébként is 

közlekedés biztonságot veszélyeztető mozgásnak minősül”. Tehát a síneken átjárni tilos! A 

parkolókat biztonságtechnikai okokból választották el kerítéssel, azért van az aluljáró, hogy 

azt használja a lakosság. Ügyvezető asszony kérdésére válaszolva, hogy „ki fog felkelni?” 

egyértelmű, hogy a közmunkás, akinek ez a dolga. A Kft. feladat körében van az utak 

síkosság mentesítése.  

 

Puskás Imre képviselő elmondja, hogy a javaslata úgy hangzott, hogy fogalmazzanak meg 

egy levelet a MÁV-hoz címezve. Örököltek egy szabálytalan aluljárót, ami a hetvenes 

években megfelelő volt, most már nem az. Segítsen a MÁV az aluljáró rendbetételében, 

gondol itt a lefedésre.  

 

Horváth Tamás alpolgármester emlékeztet arra, hogy a MÁV már többször meg lett 

keresve. A két vasúti átjáró tekintetében, az aluljáró vonatkozásában a MÁV mindig 

konzekvensen elzárkózik. Milliárdos beruházás történt, ami a MÁV tulajdona és a várost 

gazdagítja és a jövő közlekedését hivatott elősegíteni. Ez egy európai uniós projekt, amely 

konkrét tervek alapján készült, a MÁV nem fog egy fillért sem adni semmire. Szerinte az 

aluljáró lefedése alapvetően problémát nem oldaná meg.  

 

Bukodi Károly polgármester kéri, a képviselőket, hogy maradjanak a napirendi pont 

témájánál. A lakosoknak az a problémája, hogy nem tudnak átmenni a síneken, erre született a 

válaszlevél. Megjegyzi, hogy az uniós projekt nem érintette az aluljárót, a síneket, a MÁV 

épületet, hanem a parkolók kialakításáról szólt. A válaszlevélben szerinte minden benne van. 

Emellett meg fogja ismételten keresni a MÁV-ot is. Ezt követően szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
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1.) a napirend mellékleteként előterjesztett válaszlevél-tervezetet elfogadja 

2.) felkéri a Polgármestert a válaszlevél címzettek részére történő kézbesítésére. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

16/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) a napirend mellékleteként előterjesztett válaszlevél-tervezetet elfogadja 

2.) felkéri a Polgármestert a válaszlevél címzettek részére történő kézbesítésére. 

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

Felelős:     1.)-2.) polgármester 

  

 

 

Napirend tárgya: 
4.9.   Tárgy: A téli síkosság-mentesítéssel kapcsolatos észrevételek (szóbeli előterjesztés) 

Előadó:  Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, amennyiben a testület egyetért a mostani síkosság-

mentesítési útvonalakkal és annak a gyakoriságával, akkor azt erősítsék meg. Ezt követően 

szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete is elfogadja 

a Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által a téli síkosság-mentesítésre kialakított 

gyakorlatot, azon változtatni a jövőre nézve nem kíván. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

17/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete is elfogadja a Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. által a téli síkosság-mentesítésre kialakított gyakorlatot, azon változtatni a 

jövőre nézve nem kíván. 

Határidő: --- 

Felelős:     ---  

 

 

 

Napirend tárgya: 
4.10.   Tárgy: A kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos álláspont kialakítása 

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 

 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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1.) elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. 

Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a 

mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és 

oktatási rendszerünkre.  

2.) kéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 

migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a 

magyar embereket. 

3.) felkéri az alpolgármestert, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

az 1.)-2.) pontban kifejezett álláspontját és kérését a Kormány részére eljuttatni szíveskedjék. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

18/2016. (I. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. 

Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a 

mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és 

oktatási rendszerünkre.  

2.) kéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 

migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a 

magyar embereket. 

3.) felkéri az alpolgármestert, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

az 1.)-2.) pontban kifejezett álláspontját és kérését a Kormány részére eljuttatni szíveskedjék. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal 

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

 

 

Napirend tárgya: 

7. Egyebek 

 

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő a 4.9. napirendhez visszatérve támogatja Puskás Imre képviselő 

társa kérését, hogy keressék meg ismételten a MÁV illetékeseit.  

 

Puskás Imre képviselő véleménye szerint az aluljáró annyira nem veszélyes, mint ahogy a 

lakossági reklamációkból kitűnik. Lemond arról a javaslatáról, hogy keressék meg a MÁV-ot, 

azonban a következő bizottsági ülésen és a költségvetésnél foglalkozzanak az aluljáró 

lejáratának lefedésével.  

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bukodi Károly        Dr. Molnár Csaba 

            polgármester         jegyző 


