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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 8. napján 1800 

órakor megtartott rendkívüli 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 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Távol van Kardos Zoltán képviselő. 

 

 

 

N A P I R E N D  

 

 

1. Tárgy: Döntés a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való 

részvételről (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

2. Tárgy: Döntés Falu Tamás születésének 135. évfordulójára összeállított verseskötet 

kiadásáról (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
1. Tárgy: Döntés a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való 

részvételről (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, a Programoz való csatlakozás tekintetében a 

testület kinyilvánította részvételi szándékát, a helyszín azonban kérdéses maradt. A három 

helyszín közül a legkevésbé támogatott volt a régi strand területe, felmerült még 

lehetőségként a volt kisgimnázium területe és a Katolikus egyháztól való területvásárlás. 
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Beszámol arról, hogy pénteken járt a Katolikus egyház testületénél, amely megszavazta a 

terület eladását, irányár 15 millió forint. 

 

Puskás Imre képviselő kérdezi, hogy hány négyzetméteres a terület. 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy 2700 négyzetméterről van szó.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő soknak tartja a 15 millió forintot ezért a területért.  

 

Bukodi Károly polgármester sem támogatja, hogy 15 millió forintot adjanak a telekért. El 

kell indulni a volt kisgimnázium területéből, ami 1/1 önkormányzati tulajdonban van.  

 

Puskás Imre képviselő a maga részéről kicsinek tartja a volt kisgimnáziumnál lévő területet 

erre a célra, valamint a parkolás sem lenne megoldott.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy ebből a 15 millió forintból már nem lehet 

lealkudni, idő sincs, mivel 15-ig be kell nyújtani a pályázatot.  

 

Puskás Imre képviselő kérdezi, felmérték, hogy a volt kisgimnáziumi területre minden elfér? 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy 90 négyzetméteres pályát 

szeretnének megépíteni, opcióként lehet mellé építeni futópályát, de az egyik helyre se férne 

be. Tehát a kondi-park az ingyenes, az állam építi a saját cégeivel.  

 

Horváth Tamás alpolgármester elmondja, hogy a parkolás is megoldott, mivel a telek első 

része parkoló lenne.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre:  

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) 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 ingatlan Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos 

tulajdonában lévő ócsai 1773/24 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan. 

2.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert a Programban való részvételhez 

szükséges kérelem és egyéb dokumentum elkészítésével kapcsolatosan felmerülő 

valamennyi adminisztrációs tevékenység ellátására, a szükséges írásbeli nyilatkozatok 

és aláírások megtételére. 

 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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180/2016. (VIII. 8.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) 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 ingatlan Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos 

tulajdonában lévő ócsai 1773/24 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan. 

2.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert a Programban való részvételhez 

szükséges kérelem és egyéb dokumentum elkészítésével kapcsolatosan felmerülő 

valamennyi adminisztrációs tevékenység ellátására, a szükséges írásbeli nyilatkozatok 

és aláírások megtételére. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal  

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

 

 

 

Napirend tárgya: 
2. Tárgy: Döntés Falu Tamás születésének 135. évfordulójára összeállított verseskötet 

kiadásáról (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az idén ünneplik Falu Tamás születésének 135. 

évfordulóját. Ebből az alkalomból a Könyvtártól jött egy észrevétel, hogy találtak egy olyan 

kötetet, ahol Falu Tamás ki nem adott versei vannak, ezeket a verseket lehetne egy kötetben 

összerakni. A kérdés az, hogy hány darab kötet legyen kiadva, mert ez alapján kell az 

árajánlatokat bekérni.  

 

Buza Ernő képviselő a maga részéről a 250 darabszámban történő kiadást támogatja.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre:  

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy Falu Tamás születésének 135. évfordulójára összeállított verseskötet 

250 darabszámban történő kiadását támogatja, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakkal összhangban a 

verseskötet szerkesztésével kapcsolatos feladatok ellátására kérjen be három 

árajánlatot és közülük a legalacsonyabb árajánlatot adó céget/vállalkozót bízza meg. A 

vállalkozási díj összegét Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés dologi 

kiadások terhére biztosítja. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakkal összhangban a 

verseskötet nyomdai előállításával kapcsolatos feladatok ellátására kérjen be három 

árajánlatot és közülük a legalacsonyabb árajánlatot adó céget/vállalkozót bízza meg. A 

vállalkozási díj összegét Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés dologi 

kiadások terhére biztosítja. 

4.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.)-3.) pontban foglaltak szerint kiválasztott 

céggel/vállalkozóval történő vállalkozási szerződés aláírására és a verseskötet 

kiadásával kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat ellátására. 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

181/2016. (VIII. 8.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy Falu Tamás születésének 135. évfordulójára összeállított 

verseskötet 250 darabszámban történő kiadását támogatja, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakkal összhangban a 

verseskötet szerkesztésével kapcsolatos feladatok ellátására kérjen be három 

árajánlatot és közülük a legalacsonyabb árajánlatot adó céget/vállalkozót bízza meg. A 

vállalkozási díj összegét Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés dologi 

kiadások terhére biztosítja. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakkal összhangban a 

verseskötet nyomdai előállításával kapcsolatos feladatok ellátására kérjen be három 

árajánlatot és közülük a legalacsonyabb árajánlatot adó céget/vállalkozót bízza meg. A 

vállalkozási díj összegét Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés dologi 

kiadások terhére biztosítja. 

4.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.)-3.) pontban foglaltak szerint kiválasztott 

céggel/vállalkozóval történő vállalkozási szerződés aláírására és a verseskötet 

kiadásával kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat ellátására. 

Határidő: 1.)-4.) azonnal 

Felelős:     1.)---, 2.)-4.) polgármester  

 

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 Bukodi Károly      Dr. Molnár Csaba 
             polgármester        jegyző 


