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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

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

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Hantos Péter képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Távol van Puskás Imre képviselő. Kéri, 

tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat a napirenddel kapcsolatban. 

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni 4.10. napirendként a Döntés az ócsai 1899/7 hrsz. 

alatt nyilvántartott sportpálya elnevezésű ingatlan vonatkozásában utólagos ivóvíz 

csatlakozóvezeték kiépítéséről elnevezésű napirendet. Valamint 4.11. napirendként a „Döntés 

a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról” elnevezésű napirend 

felvételét.  

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés az ócsai 1899/7 hrsz. alatt nyilvántartott 

sportpálya elnevezésű ingatlan vonatkozásában utólagos ivóvíz csatlakozóvezeték 

kiépítéséről” elnevezés napirendet felveteti, tárgyalásra elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

165/2016. (VII. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés az ócsai 1899/7 hrsz. alatt 

nyilvántartott sportpálya elnevezésű ingatlan vonatkozásában utólagos ivóvíz 

csatlakozóvezeték kiépítéséről” elnevezés napirendet felveteti, tárgyalásra elfogadja. 

Határidő: azonnal 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés a Magyar Zarándokút Önkormányzati 

Társuláshoz való csatlakozásról” elnevezés napirendet felveteti, tárgyalásra elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

166/2016. (VII. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés a Magyar Zarándokút 

Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról” elnevezés napirendet felveteti, tárgyalásra 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester 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: 

 

167/2016. (VII. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott módosítással együtt 

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: Az Adóügyi Iroda beszámolója a 2016. I. félévi adóigazgatási és végrehajtási 

tevékenységről 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: …./2016./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 

2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(költségvetés előirányzat módosítás) 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető  
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4.2. Tárgy: …/2016. (…) önkormányzati rendelettervezet a bölcsődei térítési díjakról szóló 

4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.3. Tárgy: …/2016. (…) önkormányzati rendelettervezet a gyermekétkeztetési és egyéb 

étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. (XII.01.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.4. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tulajdonában lévő sütő 

jövőbeli sorsáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Döntés a KEHOP-5.4.1. számú „Szemléletformálási programok” című 

pályázaton való részvételről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: Döntés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 

részvételről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7. Tárgy: A Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény támogatási kérelme 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Döntés Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 

között az „Ócsán felépített 80 db ingatlan üzemeltetési feladatainak ellátása” 

tárgyában kötendő üzemeltetési szerződés aláírására történő felhatalmazásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés Ócsa Város vízkárelhárítási tervének elkészítéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10. Tárgy: Döntés az ócsai 1899/7 hrsz. alatt nyilvántartott sportpálya elnevezésű ingatlan 

vonatkozásában utólagos ivóvíz csatlakozóvezeték kiépítéséről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.11. Tárgy: Döntés a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1. Tárgy: 2016. május 1-től – 2016. augusztus 31-ig érvényes helyi nyugdíjas, és 

diákbérletre jogosultak jóváhagyása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester  
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Napirend tárgya: 

1. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

 

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

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

intézkedésről szóló beszámolót elfogadta. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

168/2016. (VII. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésről 

szóló beszámolót elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
3.1. Tárgy: Az Adóügyi Iroda beszámolója a 2016. I. félévi adóigazgatási és 

végrehajtási tevékenységről 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 

 

 

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

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi  Károly polgármester megköszöni az Adóügyi Iroda munkáját és szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. I. félévi helyi 

adózás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

169/2016. (VII. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. I. félévi helyi adózás 

tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 
4.1. Tárgy: …./2016./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város 

Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat módosítás) 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető  
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Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet 

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a rendelet-

tervezetet és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre:  

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (…) önkormányzati rendelete 

Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló  

3/2016. (II.15.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) 

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

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését, a kiadási és bevételei 

főösszegét: 1.155.464 eFt-ban, azaz: Egymilliárd-egyszázötvenötmillió-

négyszázhatvannégyezer forintban határozza meg. 

 

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

23.969 eFt. A 2014-2015. évi költségvetések mérlegeinek összehasonlítását az 1. számú 

tájékoztató tábla tartalmazza 

 

1.121.495 eFt Költségvetési bevétellel 

                     1.145.464 

eFt 

Költségvetési kiadással 

                    -    23.969 

eFt 

                                              -   23.969 

Költségvetési egyenleggel 

 eFt – ebből felhalmozási 

költségvetési egyenleg 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg 

 37.283 eFt-61.252 eFt = - 23.969 eFt felhalmozási költségvetési egyenleg/ 

 

(3) A költségvetési egyenleg  - 23.969 eFt-os felhalmozási egyenleg. Az előző évi maradvány 

igénybevételének rendezése miatt megváltozott a költségvetési egyenleg.  

 

2. § 

A R. 4. § (1)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



6 

 

(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 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 Ezer forintban 

1.) Közhatalmi bevétel 406.500 

2.) Intézményi működési bevétel  159.990 

3.) Működési célú támogatások 

            államháztartáson belülről 

41.072 

 4. ) Működési célú átvett pénzeszköz          40 

 5.) Maradvány igénybevétele:                33.969 

 

(3) Önkormányzati működés támogatásai: 

 Ezer forintban 

 443.893 

  

(4) Felhalmozási bevételek: 

 Ezer forintban 

  

1.) Felhalmozási bevételek 70.000 

2.) Finanszírozás bevétel  0 

           Ezer forintban 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.155.464 

 

(5) Önkormányzat működési kiadásai: 

 Ezer forintban 

 1.069.212 

  

1.) Személyi juttatások 305.763 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 82.326 

3.) Dologi kiadások 509.808 

4.) Egyéb működési célú kiadások  

4.1       Egyéb működési célú 

            támogatások ÁH-belülre     

 83.940 

 

20.300 

4.2       Céljellegű támogatások ÁH-

kivül 

 63.640 

5.)       Szociális kiadások 

           (A szociális ellátások tervezett 

megoszlását a 3. számú 

tájékoztató tábla tartalmazza) 

17.375 

 

(6) Tartalékok: 

 Ezer forintban 

 70.000 

  

Általános tartalék: 

Céltartalék: 

15.000 

55.000 
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(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 

 Ezer forintban 

 76.252 

  

a) Intézményi beruházások 12.389 

b) Felújítások 63.263 

c) Egyéb felhalmozási kiadás 

(lakástámogatás): 

 

 

600 

(8) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 

 Ezer forintban 

 10.000 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.155.464 

 

3. § 

 

Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatát 1.116.397 

eFt-ban határozza meg 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatát 1.116.397 

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: 448.021 eFt, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek átadott 

összeg 20.000 eFt. 

(5) Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 12 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 18 

fő. A 2016. évi létszámkereteket intézményenként a 8. számú tájékoztató tábla 

tartalmazza. 

  

4. § 

 

Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatát 

173.333 eFt-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:                2.000 eFt 

 Önkormányzati támogatás:             169.373 eFt 

 Költségvetési maradvány igénybevétele:             1.960 eFt 

 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatát 

173.333 eFt-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    88.023 eFt 
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 Munkaadókat terhelő jár.   24.516 eFt 

 Dologi kiadások:    57.794 eFt 

 Beruházások (kisértékű eszközök):    3.000 eFt 

 

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

melléklet tartalmazza.  

 

(3) A Képviselő-testület 2016. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,  

 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000 Ft.  

 

(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 27 főben állapította meg. 

 

5. § 

 

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

 

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

Bölcsőde 2016. évi bevételi előirányzatát 302.643 eFt-ban határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                30.100 eFt 

 Önkormányzati támogatás:   267.741 eFt 

 Költségvetési maradvány igénybevétele:     4.802 eFt 

 

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

Bölcsőde 2016. évi kiadási előirányzatát 302.643 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:   161.632 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.    43.159 eFt 

  Dologi kiadások:     97.852 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.  

 

(3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 53 + 6 főben állapítja meg 

 

6. § 

 

Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2016. évi bevételi előirányzatát 

11.112 eFt-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                 40 eFt 

Működési célú átvett pénzeszközök:     40 eFt 

Költségvetési maradvány igénybevétele:            125 eFt 
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  Önkormányzati támogatás:           10.907 eFt 

 

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2016. évi kiadási előirányzatát 

11.112 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:               4.962 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.              1.422 eFt 

  Dologi kiadások:               3.055 eFt 

  Beruházások (könyvtári állomány növ.):          1.673 eFt 

  

Az önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 9.4. 

melléklet tartalmazza. 

  

(3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 2 főben állapítja meg.   

 

7. § 

 

Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

8.§ 

 

Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

9. § 

 

Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 

10.§ 

 

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 

11.§ 

 

Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

12.§ 

 

Az R. 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

13.§ 

 

Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

 

14.§ 

 

Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 

15.§ 

 

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 



10 

 

16.§ 

 

Az R. 1. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

 

17.§ 

 

Az R. 4. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

18.§ 

 

Az R. 5. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

 

19.§ 

 

Az R. 6. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

 

20.§ 

 

Az R. 9. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 

 

21. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 

1. napjától kell alkalmazni. 

(2) E rendelet 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 

 

11/2016. (VII. 28.) önkormányzati RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) 

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: 

 

2. § 

Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) 

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

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését, a kiadási és bevételei 

főösszegét: 1.155.464 eFt-ban, azaz: Egymilliárd-egyszázötvenötmillió-

négyszázhatvannégyezer forintban határozza meg. 

 



11 

 

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

23.969 eFt. A 2014-2015. évi költségvetések mérlegeinek összehasonlítását az 1. számú 

tájékoztató tábla tartalmazza 

 

1.121.495 eFt Költségvetési bevétellel 

                     1.145.464 

eFt 

Költségvetési kiadással 

                    -    23.969 

eFt 

                                              -   23.969 

Költségvetési egyenleggel 

 eFt – ebből felhalmozási 

költségvetési egyenleg 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg 

 37.283 eFt-61.252 eFt = - 23.969 eFt felhalmozási költségvetési egyenleg/ 

 

(3) A költségvetési egyenleg  - 23.969 eFt-os felhalmozási egyenleg. Az előző évi maradvány 

igénybevételének rendezése miatt megváltozott a költségvetési egyenleg.  

 

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 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 Ezer forintban 

1.) Közhatalmi bevétel 406.500 

2.) Intézményi működési bevétel  159.990 

3.) Működési célú támogatások 

            államháztartáson belülről 

41.072 

 4. ) Működési célú átvett pénzeszköz          40 

 5.) Maradvány igénybevétele:                33.969 

 

(3) Önkormányzati működés támogatásai: 

 Ezer forintban 

 443.893 

  

(4) Felhalmozási bevételek: 

 Ezer forintban 

  

1.) Felhalmozási bevételek 70.000 

2.) Finanszírozás bevétel  0 

           Ezer forintban 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.155.464 

 

(5) Önkormányzat működési kiadásai: 

 Ezer forintban 
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 1.069.212 

  

1.) Személyi juttatások 305.763 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 82.326 

3.) Dologi kiadások 509.808 

4.) Egyéb működési célú kiadások  

4.1       Egyéb működési célú 

            támogatások ÁH-belülre     

 83.940 

 

20.300 

4.2       Céljellegű támogatások ÁH-

kivül 

 63.640 

5.)       Szociális kiadások 

           (A szociális ellátások tervezett 

megoszlását a 3. számú 

tájékoztató tábla tartalmazza) 

17.375 

 

(6) Tartalékok: 

 Ezer forintban 

 70.000 

  

Általános tartalék: 

Céltartalék: 

15.000 

55.000 

 

 

(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 

 Ezer forintban 

 76.252 

  

a) Intézményi beruházások 12.389 

b) Felújítások 63.263 

c) Egyéb felhalmozási kiadás 

(lakástámogatás): 

 

 

600 

(8) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 

 Ezer forintban 

 10.000 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.155.464 

 

7. § 

 

Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatát 1.116.397 

eFt-ban határozza meg 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatát 1.116.397 

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: 448.021 eFt, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek átadott 

összeg 20.000 eFt. 

(5) Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 12 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 18 

fő. A 2016. évi létszámkereteket intézményenként a 8. számú tájékoztató tábla 

tartalmazza. 

  

8. § 

 

Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatát 

173.333 eFt-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:                2.000 eFt 

 Önkormányzati támogatás:             169.373 eFt 

 Költségvetési maradvány igénybevétele:             1.960 eFt 

 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatát 

173.333 eFt-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    88.023 eFt 

 Munkaadókat terhelő jár.   24.516 eFt 

 Dologi kiadások:    57.794 eFt 

 Beruházások (kisértékű eszközök):    3.000 eFt 

 

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

melléklet tartalmazza.  

 

(3) A Képviselő-testület 2016. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,  

 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000 Ft.  

 

(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 27 főben állapította meg. 

 

9. § 

 

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

 

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

Bölcsőde 2016. évi bevételi előirányzatát 302.643 eFt-ban határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                30.100 eFt 

 Önkormányzati támogatás:   267.741 eFt 

 Költségvetési maradvány igénybevétele:     4.802 eFt 

 

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

Bölcsőde 2016. évi kiadási előirányzatát 302.643 eFt-ban határozza meg. 
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  Személyi juttatások:   161.632 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.    43.159 eFt 

  Dologi kiadások:     97.852 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.  

 

(3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 53 + 6 főben állapítja meg 

 

10. § 

 

Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2016. évi bevételi előirányzatát 

11.112 eFt-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                 40 eFt 

Működési célú átvett pénzeszközök:     40 eFt 

Költségvetési maradvány igénybevétele:            125 eFt 

  Önkormányzati támogatás:           10.907 eFt 

 

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2016. évi kiadási előirányzatát 

11.112 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:               4.962 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.              1.422 eFt 

  Dologi kiadások:               3.055 eFt 

  Beruházások (könyvtári állomány növ.):          1.673 eFt 

  

Az önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 9.4. 

melléklet tartalmazza. 

  

(3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 2 főben állapítja meg.   

 

7. § 

 

Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

8.§ 

 

Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

9. § 

 

Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
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10.§ 

 

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 

11.§ 

 

Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

12.§ 

 

Az R. 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

13.§ 

 

Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

 

14.§ 

 

Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 

15.§ 

 

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

 

16.§ 

 

Az R. 1. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

 

17.§ 

 

Az R. 4. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

18.§ 

 

Az R. 5. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

 

19.§ 

 

Az R. 6. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

 

20.§ 

 

Az R. 9. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 

 

21. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 

1. napjától kell alkalmazni. 

(2) E rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
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Napirend tárgya: 

4.2. Tárgy: …/2016. (…) önkormányzati rendelettervezet a bölcsődei térítési díjakról 

szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet 

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a rendelet-

tervezetet és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre:  

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2016. (…) önkormányzati rendelete 

A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A bölcsődei gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége 390 Ft + ÁFA/fő/nap.” 

 

2.§ 

 

Az R. 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A bölcsődei étkezési térítési díj 390 Ft + ÁFA/fő/nap, amely a reggeli, a tízórai, az ebéd és 

az uzsonna költségét foglalja magában.” 

 

3.§ 

 

Az R. 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 1.568 Ft/fő/nap, amelynek alapja az étkezési 

térítési díj (27 % ÁFA tartalommal) és a gondozási díj (ÁFA-mentes) összege.” 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet 2016. augusztus 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
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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 

 

12/2016. (VII. 28.) önkormányzati RENDELETET 

a bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II.26.). 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A bölcsődei gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége 390 Ft + ÁFA/fő/nap.” 

 

2.§ 

 

Az R. 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A bölcsődei étkezési térítési díj 390 Ft + ÁFA/fő/nap, amely a reggeli, a tízórai, az ebéd és 

az uzsonna költségét foglalja magában.” 

 

3.§ 

 

Az R. 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 1.568 Ft/fő/nap, amelynek alapja az étkezési 

térítési díj (27 % ÁFA tartalommal) és a gondozási díj (ÁFA-mentes) összege.” 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet 2016. augusztus 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Napirend tárgya: 

4.3. Tárgy: …/2016. (…) önkormányzati rendelettervezet a gyermekétkeztetési és 

egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. (XII.01.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet 

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 



18 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a rendelet-

tervezetet és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre:  

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (…) önkormányzati rendelete 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

17/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint 92. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. 

(XII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. 

melléklete lép.  

 

2.§ 

 

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2016. augusztus 1. napján 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 

 

13/2016. (VII. 28.) önkormányzati RENDELETET 

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló  

17/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint 92. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 
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1.§ 

 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. 

(XII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. 

melléklete lép.  

 

2.§ 

 

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2016. augusztus 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 

 

Napirend tárgya: 
4.4. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tulajdonában lévő sütő 

jövőbeli sorsáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

napirendet és javasolja a háromoldalú szerződés aláírását.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (a 

továbbiakban: Városüzemeltetési Kft.) 100 %-os tulajdonosa felhatalmazza dr. Buzáné Icsó 

Zsuzsannát, a Városüzemeltetési Kft ügyvezetőjét, hogy az Ócsai Halászy Károly Általános 

Iskola konyhájában lévő sütő kapcsán a TS Gasto Kft. által 2016. július 20. napján tett 

nyilatkozatát fogadja el és a fennmaradó tartozásának rendezése érdekében, a TS Gastro Kft.-

vel, valamint a Hügli Food Kft.-vel háromoldalú megállapodást kössön. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

170/2016. (VII. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Városüzemeltetési Kft.) 100 %-os tulajdonosa felhatalmazza 

dr. Buzáné Icsó Zsuzsannát, a Városüzemeltetési Kft ügyvezetőjét, hogy az Ócsai Halászy 

Károly Általános Iskola konyhájában lévő sütő kapcsán a TS Gasto Kft. által 2016. július 20. 

napján tett nyilatkozatát fogadja el és a fennmaradó tartozásának rendezése érdekében, a TS 

Gastro Kft.-vel, valamint a Hügli Food Kft.-vel háromoldalú megállapodást kössön. 

Határidő: azonnal 
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Felelős:    dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 
 

 

Napirend tárgya: 

4.5. Tárgy: Döntés a KEHOP-5.4.1. számú „Szemléletformálási programok” című 

pályázaton való részvételről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

javasolja, hogy induljanak a pályázaton. A projekt elkészítésével a legkedvezőbb árajánlatot 

adó MEGÉRTI  Kft megbízását javasolja. 

 

Kánai Gergely képviselő beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta a 

napirendet. Elmondja, hogy a 750.000.- Ft + Áfa összeget soknak tartja a bizottság, ezért nem 

támogatják a projekt elkészítését.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett KEHOP-5.4.1. számú „Az energiatudatos 

gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás 

megvalósítására szemléletformálási programok” elnevezésű felhívására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

171/2016. (VII. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván 

benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett KEHOP-5.4.1. számú „Az 

energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás 

megvalósítására szemléletformálási programok” elnevezésű felhívására. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett 

KEHOP-5.4.1. számú „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi 

régió települési önkormányzatai számára” elnevezésű felhívással kapcsolatosan 

szükséges projekt-előkészítési feladatok teljes körű ellátására a MEGÉRTI Magyar 

Energetikai Gazdaságtervezési és Értékelési Tanácsadó Iroda Kft.-t (1072 Budapest, 

Dob utca 60. 1/10., adószám: 25152434-2-42) bízza meg. A megbízási díj: 750.000,- 

Ft + ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat a 2016. évi költségvetés dologi 

kiadásainak terhére biztosítja.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott pályázatíró céggel kötendő 

megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

172/2016. (VII. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett 

KEHOP-5.4.1. számú „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi 

régió települési önkormányzatai számára” elnevezésű felhívással kapcsolatosan 

szükséges projekt előkészítési feladatok teljes körű ellátására a MEGÉRTI Magyar 

Energetikai Gazdaságtervezési és Értékelési Tanácsadó Iroda Kft.-t (1072 Budapest, 

Dob utca 60. 1/10., adószám: 25152434-2-42) bízza meg. A megbízási díj: 750.000,- 

Ft + ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat a 2016. évi költségvetés dologi 

kiadásainak terhére biztosítja.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott pályázatíró céggel kötendő 

megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős:     1.)---2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
4.6. Tárgy: Döntés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 

részvételről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, a Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a programban részt 

vegyenek, de a helyszínnel kapcsolatban vita alakult ki.  

 

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

programban való részvételt. Felmerült, kivitelezhető-e 200 méteres futókör kialakítása az 

ingatlanon?  

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, a pályázat úgy szól, hogy a futókör 

megvalósításához 50 %-os önerő szükséges, ez igen tetemes összeg. Ha a mai napon nem 

születik döntés az ingatlan vonatkozásában, akkor augusztus 8-án rendkívüli testületi ülést 

kell tartani. Tehát, most arról szavazzon a Testület, hogy ezen a programon részt kívánnak 

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

testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni az 1314/2016. (VI.30.) Korm. határozatban 

meghirdetett Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban (a továbbiakban: 

Program), amely segítségével 1 db C típusú kültéri sportparkot kíván létesíteni. A 

kivitelezéssel érintett ingatlanról rendkívüli ülés keretében a későbbiekben dönt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

173/2016. (VII. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni az 

1314/2016. (VI.30.) Korm. határozatban meghirdetett Nemzeti Szabadidős – Egészség 

Sportpark Programban (a továbbiakban: Program), amely segítségével 1 db C típusú kültéri 

sportparkot kíván létesíteni. A kivitelezéssel érintett ingatlanról rendkívüli ülés keretében a 

későbbiekben dönt. 

Határidő: azonnal  

Felelős:     polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
4.7. Tárgy: A Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény támogatási kérelme 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, a Gazdasági Bizottság úgy döntött, hogy 

forráshiány miatt nem támogatja a kérelmet.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (3000 Hatvan, 

Ratkó József út 10., OM azonosító: 038524) támogatás iránti kérelmét – forráshiányra történő 

hivatkozással – elutasítja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

174/2016. (VII. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, 

Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

(3000 Hatvan, Ratkó József út 10., OM azonosító: 038524) támogatás iránti kérelmét – 

forráshiányra történő hivatkozással – elutasítja. 

Határidő: ---  

Felelős:     --- 

 

 

Napirend tárgya: 
4.8. Tárgy: Döntés Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és a Nemzeti Eszközkezelő 

Zrt. között az „Ócsán felépített 80 db ingatlan üzemeltetési feladatainak ellátása” 

tárgyában kötendő üzemeltetési szerződés aláírására történő felhatalmazásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Kardos Zoltán képviselő előadja, 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 felhatalmazza dr. Buzáné Icsó Zsuzsannát, az Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és a 

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. között az „Ócsán felépített 80 db ingatlan üzemeltetési 

feladatainak ellátása” tárgyában kötendő üzemeltetési szerződés aláírására.  

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

175/2016. (VII. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Buzáné Icsó 

Zsuzsannát, az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. között az „Ócsán felépített 

80 db ingatlan üzemeltetési feladatainak ellátása” tárgyában kötendő üzemeltetési szerződés 

aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

Napirend tárgya: 
4.9. Tárgy: Döntés Ócsa Város vízkárelhárítási tervének elkészítéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő kérdezi, van-e arra jogszabályi kötelezés, hogy ezt a 

vízkárelhárítási tervet az önkormányzat kötelezően elkészítse?  

 

dr. Molnár Csaba jegyző tájékoztatást ad arról, hogy jogszabály kötelezővé teszi a települési 

önkormányzatok részére a vízkárelhárítási terv meglétét, amely a település Veszély-elhárítási 

terv egy melléklete.  

 

Marozsi Tamás műszaki ügyintéző ezt követően ismerteti a vízkárelhárítási terv meglétének 

kötelezettségére vonatkozó jogszabályokat a testületnek. Megjegyzi, hogy a Vízügyi 

Igazgatóságnak kell engedélyeznie ezt a tervet. 

 

Kánai Gergely képviselő nem látja, hogyha ez a terv elkészül, mivel lesznek előrébb.  

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a 

vízkárelhárítási terv elkészítését a településre vonatkozóan. A legalacsonyabb árajánlat 

elfogadását javasolják. 

 

Hantos Péter képviselő szerint, ha a vízkárelhárítási terv meglétét jogszabály írja elő, akkor 

nem tehet mást a testület, el kell fogadni, hogy készíteni kell a település vonatkozásában.  
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 3. § (1) 

bekezdés d) pontjában foglalt kötelezettségeként el kívánja készíttetni Ócsa Város 

vízkárelhárítási tervét, amelyre megbízza Előd Péter és Buláth Imre egyéni 

vállalkozókat (2045 Törökbálint, Arany János utca 20.) 350.000,- Ft (alanyi 

adómentes) vállalkozási díj ellenében, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének beruházási kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerint kötendő vállalkozási szerződés 

előkészítésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására és a szerződés 

aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

176/2016. (VII. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 3. § (1) 

bekezdés d) pontjában foglalt kötelezettségeként el kívánja készíttetni Ócsa Város 

vízkárelhárítási tervét, amelyre megbízza Előd Péter és Buláth Imre egyéni 

vállalkozókat (2045 Törökbálint, Arany János utca 20.) 350.000,- Ft (alanyi 

adómentes) vállalkozási díj ellenében, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének beruházási kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerint kötendő vállalkozási szerződés 

előkészítésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására és a szerződés 

aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.10. Tárgy: Döntés az ócsai 1899/7 hrsz. alatt nyilvántartott sportpálya elnevezésű ingatlan 

vonatkozásában utólagos ivóvíz csatlakozóvezeték kiépítéséről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő 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 Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t bízza meg Ócsa Város Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonába tartozó ócsai 1899/7 hrsz. alatt nyilvántartott sportpálya elnevezésű 

ingatlanon történő utólagos ivóvíz csatlakozóvezeték kiépítésével. A vállalkozási díj mértéke 

anyag és munkadíj együttesen: 1.100.000 Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2016. 

évi költségvetésben elkülönített céltartalék összegéből, a beruházásnak megfelelő összeget 

csoportosít át a beruházási költségek terhére (amely a bérleti díjból kompenzálásra kerül). 
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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: 

177/2016. (VII. 27.) sz. ÖK. Határozat 

 Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t bízza meg Ócsa Város Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonába tartozó ócsai 1899/7 hrsz. alatt nyilvántartott sportpálya elnevezésű 

ingatlanon történő utólagos ivóvíz csatlakozóvezeték kiépítésével. A vállalkozási díj mértéke 

anyag és munkadíj együttesen: 1.100.000 Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2016. 

évi költségvetésben elkülönített céltartalék összegéből, a beruházásnak megfelelő összeget 

csoportosít át a beruházási költségek terhére (amely a bérleti díjból kompenzálásra kerül). 

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: 
4.11. Tárgy: Döntés a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy mellékeltek egy levelet, amely a képviselők előtt 

van. Véleménye szerint csatalakozzanak, külön befektetést nem igényel a csatlakozás, a 

feltételek adottak. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozáshoz szükséges valamennyi adminisztrációs 

feladat ellátására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

178/2016. (VII. 27.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a Magyar Zarándokút Önkormányzati 

Társuláshoz, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozáshoz szükséges valamennyi 

adminisztrációs feladat ellátására. 

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

Felelős:     1.)---, 2.) polgármester 
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A következő napirendi pont tárgyalására a polgármester zárt ülést rendel el. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 Bukodi Károly       Dr. Molnár Csaba 

             polgármester        jegyző 


