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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 25. 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 

Kardos Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Puskás Imre képviselő betegsége miatti 

távolmaradását előre jelezte. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet változtatás nélkül tárgyalásra 

elfogadta. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

12/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet változtatás nélkül 

tárgyalásra elfogadta. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

N a p i r e n d 

 

 

 
1. Napirend előtti felszólalások 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

3. Munkaterv szerinti napirendek 
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3.1. Tárgy: …./2017./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 

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

(költségvetési előirányzat módosítás) 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése (ELSŐ OLVASAT) 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

3.3. Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra 

vonatkozó gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

3.5. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai 2017. évi 

munkatervének elfogadása  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Tájékoztatás az Állami Számvevőszék által az Önkormányzat 

vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése tárgyában tett 

megállapításairól 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.2. Tárgy: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda Manóvár 

Bölcsődéjében napellenző beszerzéséről és annak felszereléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi 

szabályszerűségéről szóló független belső ellenőri jelentés alapján készült intézkedési 

tervben foglaltak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Döntés a Falu Tamás válogatott verseit tartalmazó verseskötet értékesítéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Döntés az általános iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

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

Nonprofit Kft. támogatási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7. Tárgy: Döntés a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Monor 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatási 

kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

  



3 

 

4.8. Tárgy: Döntés tavaszi virágvásár tartásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsa 0289/4 hrsz-ú külterületi lakóingatlan beépíthetőségének 

támogatásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1. Tárgy: Döntés a Falu Tamás Városi Könyvtár vezetőjének kinevezéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

8.2. Tárgy: Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány támogatása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 
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 

intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

13/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett 

intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1. Tárgy: …./2017./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város 

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

rendelet módosításáról (költségvetési előirányzat módosítás) 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

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

tervezetet és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság is javasolja a rendelet-tervezet 

elfogadását a Képviselő-testület felé. 
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

…/2017./…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016. (II. 15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

(költségvetési előirányzat módosítás) 

 

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 módosított költségvetésében, a kiadási 

és bevételei főösszegét: 1.186.586.522 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-

egyszáznyolcvanhatmillió-ötszáznyolcvanhatezer-ötszázhuszonkettő forintban határozza 

meg. 

 

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

23.969.000-Ft.  

 

           1 152 617 522 

Ft 

Költségvetési bevétellel 

          1 176 586 522 Ft 

 

Költségvetési kiadással 

 

                -23 969 000 Ft 

 

 

 

Költségvetési egyenleggel 

-23 969 000 Ft  

– ebből felhalmozási 

egyenleg 

   költségvetési egyenleg 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg 

 37 279 348 Ft – 61 248 348 Ft = -23 969 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg/ 

  

 (3) A költségvetési egyenleg az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének rendezése 

miatt megváltozott.” 

 

 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. 



5 

 

(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 

                                           forintban 

Önkormányzati működési bevétel:                                       1.108.012.798 

  

1.) Közhatalmi bevétel                                           409.028.000 

2.) Intézményi működési bevétel                                            159.945.279 

3.) Működési célú támogatások   

államháztartáson belülről: 

 

4.) Működési célú átvett 

pénzeszközök:  

   

54.179.192 

                     40.000 

5.) Maradvány igénybevétele:  33.969.000 

 

                                  forintban 

(3) Önkormányzati működés 

támogatásai: 

450.851.327 

 

                                  forintban 

 (4) Felhalmozási bevételek: 70.003.935 

  

1.) Felhalmozási bevételek 70.003.935 

 

2.)       Felhalmozási célú támogatások 

áht.belülről: 

 

 

3.) Finanszírozás bevétel  

                                              8.569.789 

  

                               forintban 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.186.586.522 
 

  forintban 

(5) Önkormányzat működési kiadásai: 1.027.767.450 

  

1.) Személyi juttatások 319.863.557 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 85.306.531 

3.) Dologi kiadások 511.125.672 

4.) Egyéb működési célú kiadások 

 

89.943.000 

4.1        Egyéb működési célú 

támogatások  ÁH-belülre 

20.300.000 

4.2       Céljellegű támogatások ÁH-

kívül 

5.)        Szociális kiadások 

           (A szociális ellátások tervezett 

megoszlását a 3. számú 

tájékoztató tábla tartalmazza) 

 

69.643.000 

                                             

21.528.690 

 

 

 

                        

  forintban 
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(6) Általános tartalék:        8.997.000 

 

  forintban 

(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai:                                        139.822.072 

  

a) Intézményi beruházások                                           18.893.969 

b) Felújítások      66.572.175 

c) Egyéb felhalmozási kiadás (első                  

lakáshoz jutók támogatása): 

                                                600.000 

              

Céltartalék: 53.755.928 

 

      

(8) Finanszírozás kiadásai:                                                                

forintban 

10.000.000 

1.) Finanszírozási célú pénzügyi 

műveletek 

 

10.000.000 

  

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.186.586.522 
 

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

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

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.3., 9.4. 

mellékletek részletezik. Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami 

(államigazgatási) feladatai: 

 

a) Kötelező feladatok 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatok. 

 

b) Önként vállalt feladatok 

- fizikoterápia 

- labor helyi tevékenysége 

- civil szervezetek támogatása 

 

c) Állami, államigazgatási feladatok 

- helyi jogalkotás 

- építésügyi helyi igazgatás 

- adóigazgatás 

- szociális igazgatás 

- közterület-felügyelet 

 

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

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

 

3. § 
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A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

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

1.143.286.965 Ft-ban határozza meg 

 

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

1.143.286.965 Ft-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: 456.418.753 Ft, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek 

tervezett összeg: 18.792.000 Ft.  

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

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

tartalmazza. 

 

4. § 

 

A R. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

178.093.279 Ft-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:           6.232.557 Ft 

 Előző évi maradvány igénybevétele:       1.960.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:    169.900.722 Ft 

 

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

178.093.279 Ft-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    89.607.758 Ft 

 Munkaadókat terhelő jár.    24.963.028 Ft 

 Dologi kiadások:     60.522.493 Ft 

 Egyéb működési célú kiadások:       3.000.000 Ft 

 

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. 
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5. § 
 

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

 

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

Manóvár Bölcsőde 2016. évi bevételi előirányzatát 310.353.498 Ft-ban határozza 

meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                 30.100.000 Ft 

 Előző évi maradvány igénybevétele:        4.802.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:    280.253.498 Ft 

 

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

Manóvár Bölcsőde 2016.. évi kiadási előirányzatát 310.353.498 Ft-ban határozza 

meg. 

 

  Személyi juttatások:             166.172.854 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.               44.384.368 Ft 

  Dologi kiadások:     99.796.276 Ft 

                  - 

 

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. § 

 

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

 

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

11.271.533 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                     80.000 Ft 

  Önkormányzati támogatás:              11.066.533 Ft 

                       Előző évi maradvány igénybevétele:        125.000 Ft 

 

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

11.271.533 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:             5.087.284 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.                  1.455.966 Ft  

 Dologi kiadások:                         3.055.000 Ft                    

Könyvállomány gyarapítására:            1.673.273 Ft            

  

A 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.”  
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7. § 

 

A R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 8.997.000 Ft általános tartalékot és 53.755.928 Ft 

céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja 

magának. 

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület 

fenntartja magának. 

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett 

létszámát 100 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 18 főben állapítja meg a 

Képviselő-testület.” 

 

8. § 

 

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

 

9.§ 

 

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

 

10. § 

 

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

 

11.§ 

 

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

 

12.§ 

 

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

13.§ 

 

Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

14.§ 

 

Az R. 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

15.§ 

 

Az R. 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 

16.§ 

 

Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 
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17.§ 

 

Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

 

18.§ 

 

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

19.§ 

 

Az R. 1. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

 

20.§ 

 

Az R.4. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

 

21.§ 

 

Az R. 5. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 

 

22.§ 

 

Az R. 9. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 

 

23. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. október 1. 

napjától kell alkalmazni. 

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

 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

1/2017. (I .27.) önkormányzati RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016. (II. 15.) 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 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 módosított költségvetésében, a kiadási 

és bevételei főösszegét: 1.186.586.522 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-
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egyszáznyolcvanhatmillió-ötszáznyolcvanhatezer-ötszázhuszonkettő forintban határozza 

meg. 

 

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

23.969.000-Ft.  

 

           1 152 617 522 

Ft 

Költségvetési bevétellel 

          1 176 586 522 Ft 

 

Költségvetési kiadással 

 

                -23 969 000 Ft 

 

 

 

Költségvetési egyenleggel 

-23 969 000 Ft  

– ebből felhalmozási 

egyenleg 

   költségvetési egyenleg 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg 

 37 279 348 Ft – 61 248 348 Ft = -23 969 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg/ 

  

 (3) A költségvetési egyenleg az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének rendezése 

miatt megváltozott.” 

 

 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 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 

                                           forintban 

Önkormányzati működési bevétel:                                       1.108.012.798 

  

1.) Közhatalmi bevétel                                           409.028.000 

2.) Intézményi működési bevétel                                            159.945.279 

3.) Működési célú támogatások   

államháztartáson belülről: 

 

   4.) Működési célú átvett 

pénzeszközök:  

   

54.179.192 

                     40.000 

          5.) Maradvány igénybevétele:  33.969.000 

 

                                  forintban 

(3) Önkormányzati működés 450.851.327 



12 

 

támogatásai: 

 

                                  forintban 

 (4) Felhalmozási bevételek: 70.003.935 

  

1.) Felhalmozási bevételek 70.003.935 

 

2.)       Felhalmozási célú 

támogatások áht.belülről: 

 

 

3.) Finanszírozás bevétel  

                                              8.569.789 

  

                               forintban 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.186.586.522 
 

  forintban 

(5) Önkormányzat működési kiadásai: 1.027.767.450 

  

      1.) Személyi juttatások 319.863.557 

     2.) Munkaadókat terhelő járulékok 85.306.531 

     3.) Dologi kiadások 511.125.672 

     4.) Egyéb működési célú kiadások 

 

89.943.000 

    4.1        Egyéb működési célú 

támogatások  ÁH-belülre 

20.300.000 

    4.2       Céljellegű támogatások ÁH-

kívül 

    5.)        Szociális kiadások 

           (A szociális ellátások tervezett 

megoszlását a 3. számú 

tájékoztató tábla tartalmazza) 

 

69.643.000 

                                             

21.528.690 

 

 

 

                        

  forintban 

  

   (6) Általános tartalék:        8.997.000 

 

  forintban 

(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai:                                        139.822.072 

  

     a) Intézményi beruházások                                           18.893.969 

     b) Felújítások      66.572.175 

     c) Egyéb felhalmozási kiadás (első                     

lakáshoz jutók támogatása): 

                                                600.000 

              

Céltartalék: 53.755.928 

 

      

(8) Finanszírozás kiadásai:                                                                

forintban 

10.000.000 
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1.) Finanszírozási célú pénzügyi 

műveletek 

 

10.000.000 

  

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.186.586.522 
 

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

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

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.3., 9.4. 

mellékletek részletezik. Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami 

(államigazgatási) feladatai: 

 

a) Kötelező feladatok 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatok. 

 

b) Önként vállalt feladatok 

- fizikoterápia 

- labor helyi tevékenysége 

- civil szervezetek támogatása 

 

c) Állami, államigazgatási feladatok 

- helyi jogalkotás 

- építésügyi helyi igazgatás 

- adóigazgatás 

- szociális igazgatás 

- közterület-felügyelet 

 

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

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

 

3. § 

 

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

 

 

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

1.143.286.965 Ft-ban határozza meg 

 

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

1.143.286.965 Ft-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: 456.418.753 Ft, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek 

tervezett összeg: 18.792.000 Ft.  
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(5)  Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 12 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 

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

tartalmazza. 

 

4. § 

 

A R. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

178.093.279 Ft-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:           6.232.557 Ft 

 Előző évi maradvány igénybevétele:       1.960.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:    169.900.722 Ft 

 

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

178.093.279 Ft-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    89.607.758 Ft 

 Munkaadókat terhelő jár.    24.963.028 Ft 

 Dologi kiadások:     60.522.493 Ft 

 Egyéb működési célú kiadások:       3.000.000 Ft 

 

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. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

Manóvár Bölcsőde 2016. évi bevételi előirányzatát 310.353.498 Ft-ban határozza 

meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                 30.100.000 Ft 

 Előző évi maradvány igénybevétele:        4.802.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:    280.253.498 Ft 

 

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

Manóvár Bölcsőde 2016.. évi kiadási előirányzatát 310.353.498 Ft-ban határozza 

meg. 
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  Személyi juttatások:             166.172.854 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.               44.384.368 Ft 

  Dologi kiadások:     99.796.276 Ft 

                  - 

 

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. § 

 

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

 

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

11.271.533 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                     80.000 Ft 

  Önkormányzati támogatás:              11.066.533 Ft 

                       Előző évi maradvány igénybevétele:        125.000 Ft 

 

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

11.271.533 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:             5.087.284 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.                  1.455.966 Ft  

 Dologi kiadások:                         3.055.000 Ft                    

Könyvállomány gyarapítására:            1.673.273 Ft            

  

A 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. § 

 

A R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 8.997.000 Ft általános tartalékot és 53.755.928 Ft 

céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja 

magának. 

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület 

fenntartja magának. 

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett 

létszámát 100 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 18 főben állapítja meg a 

Képviselő-testület.” 

 

8. § 
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Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

9.§ 

 

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

 

10. § 

 

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

 

11.§ 

 

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

 

12.§ 

 

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

13.§ 

 

Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

14.§ 

 

Az R. 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

15.§ 

 

Az R. 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 

16.§ 

 

Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

 

17.§ 

 

Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

 

18.§ 

 

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

19.§ 

 

Az R. 1. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

 

20.§ 

 

Az R.4. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 
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21.§ 

 

Az R. 5. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 

 

22.§ 

 

Az R. 9. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 

 

23. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. október 1. 

napjától kell alkalmazni. 

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

 

Napirend tárgya: 

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése (ELSŐ 

OLVASAT)  

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

 

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

napirendet. Puskás Imre képviselő úr jelezte, a vasúti átjárók problémakörével kiemelten 

kellene foglalkozni. Az Üllői úton lévő vasúti átjáró lenne a legfontosabb, ezért kérik a 

műszaki irodát vizsgálja meg, mit lehetne saját erőből megvalósítani.  

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a napirend elfogadását 

a Képviselő-testület felé. 

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a 2017. évi 

költségvetés első olvasatban történő elfogadását. 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén támogatja a 2017. évi 

költségvetés első olvasatban történő elfogadását.  

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy még a tavalyi évben az általános iskola 

igazgatója beadott egy kérelmet a tanári kar továbbképzésére vonatkozóan, amely 1,5 millió 

forintról szól. Ezt a tavalyi évben a testület nem támogatta. Javasolja, hogy a kérelmet nézzék 

meg, hova tudnák betervezni a 2017. évben. Kéri a Városüzemeltetési Kft. és az Egressy Kft. 

ügyvezetőit, hogy a könyvelésre kifizetett összegeket nézzék át, tárgyalják újra. Elmondja, 

jelenleg az Egressy Gábor Szabadidőközpont könyvelője nettó 140.000.- Ft-ért könyvel, a 

Városüzemeltetési Kft. könyvelője bruttó 152.000.- Ft-ért könyvel. A tavalyi évben kért be 

kért árajánlatot, ezen ajánlatok szerint jóval olcsóbban meg tudnák oldani a könyvelést. A 

vasúti átjárókkal kapcsolatban elmondja, hogy a vasúti gyalogos átkelőhely kiépítése az 

önkormányzat feladata. Ez azt jelenti, hogy meg kell terveztetni, közvilágítást kell oda 

kiépíteni. A Székesi úti vasúti átjárónál előtte és utána az utat, az út szélét beadták az út 

pályázatba, ezért ezzel, egyenlőre ne foglalkozzanak. Megtalálta azt a 2014-ben készült 

tervezetet, amelyet az Üllői úti vasúti átjáróra készítettek, abban alaphangon 3 millió forint 

szerepel. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
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1.) a 2017. évi költségvetés tervezetét első olvasatban elfogadja az alábbi 

kiegészítésekkel: 

- a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság javasolja a 

költségvetés szövegében rögzíteni, hogy a lehetőségekhez mérten a tartalék terhére a 

vasúti átjáróhoz vezető járdák kerüljenek kialakításra.  

- az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola pedagógusi karának továbbképzéséhez 

szükséges 1.500.000,- Ft kerüljön nevesítésre  

- felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és az Egressy Gábor Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét, hogy a könyvelésre vonatkozó költségeiket tárgyalják újra a jelenleg 

megbízott könyvelőkkel és ez alapján megfelelően módosítsák a saját 

költségvetésüket. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet végleges tervezetét legkésőbb 

2017. február 15. 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: 

14/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a 2017. évi költségvetés tervezetét első olvasatban elfogadja az alábbi 

kiegészítésekkel: 

- a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság javasolja a 

költségvetés szövegében rögzíteni, hogy a lehetőségekhez mérten a tartalék terhére a 

vasúti átjáróhoz vezető járdák kerüljenek kialakításra.  

- az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola pedagógusi karának továbbképzéséhez 

szükséges 1.500.000,- Ft kerüljön nevesítésre  

- felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és az Egressy Gábor Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét, hogy a könyvelésre vonatkozó költségeiket tárgyalják újra a jelenleg 

megbízott könyvelőkkel és ez alapján megfelelően módosítsák a saját 

költségvetésüket. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet végleges tervezetét legkésőbb 

2017. február 15. készíttesse el és terjessze a Képviselő-testület elé. 

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

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

 

Napirend tárgya: 

3.3. Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra 

vonatkozó gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad 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 Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti 

időszakra vonatkozó gazdasági programjának időarányos - 2015-2016-ig tartó időszakig 

terjedő - megvalósulásáról készített tájékoztatót elfogadja. 



19 

 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

15/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. 

közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának időarányos - 2015-2016-ig tartó 

időszakig terjedő - megvalósulásáról készített tájékoztatót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

 

Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad 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.) elfogadja Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét, 

2.) felkéri a polgármestert az 1.) pontban megnevezett közbeszerzési terv folyamatos 

felülvizsgálatára. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

16/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.)  elfogadja Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét, 

2.) felkéri a polgármestert az 1.) pontban megnevezett közbeszerzési terv folyamatos 

felülvizsgálatára. 

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

Felelős: 1.)--, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.5. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai 2017. évi 

munkatervének elfogadása  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő kéri a Városfejlesztési Bizottság munkatervének elfogadását. 
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Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság 

2017. évi munkatervét elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

17/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és 

Természetvédelmi Bizottság 2017. évi munkatervét elfogadja. 

Határidő:  ---- 

Felelős:    Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnöke 

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság tett kiegészítéseket, 

melyek a következők: a nemzeti ünnepek előkészítésében a Bizottság nem vesz részt, ezek 

utólag kerülnek értékelésre, májusra kerül át a tanintézmények és a Falu Tamás Városi 

Könyvtár beszámolója.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2017. évi 

munkatervét elfogadja, az alábbi a kiegészítésekkel: 

- a nemzeti ünnepek előkészítésében a Bizottság nem vesz részt, ezek utólag kerülnek 

értékelésre 

- májusra kerül át a tanintézmények és a Falu Tamás Városi Könyvtár beszámolója.  

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

18/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

2017. évi munkatervét elfogadja, az alábbi a kiegészítésekkel: 

- a nemzeti ünnepek előkészítésében a Bizottság nem vesz részt, ezek utólag kerülnek 

értékelésre 

- májusra kerül át a tanintézmények és a Falu Tamás Városi Könyvtár beszámolója.  

Határidő:  ---- 

Felelős:     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság továbbra is az aktuális napirendek 

figyelembevételével tárgyal. Kéri a munkaterv elfogadását. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 2017. évi munkatervét 

elfogadja. 

 

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

határozatot hozta: 

19/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 2017. évi 

munkatervét elfogadja. 

Határidő:  ---- 

Felelős:     Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság egy módosítást javasol a 

munkatervében, amely a következő: a 2017. április 8-ra tervezett szelektív hulladékgyűjtést 

2017. március havi napirendjei közé veszi fel. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság 2017. évi munkatervét 

elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2017. április 8-ra tervezett szelektív hulladékgyűjtést 

2017. március havi napirendek közé felveszi. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

20/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság 2017. évi 

munkatervét elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2017. április 8-ra tervezett szelektív 

hulladékgyűjtést 2017. március havi napirendek közé felveszi. 

Határidő: ---- 

Felelős:    Gazdasági Bizottság elnöke 

Napirend tárgya: 

4.1. Tárgy: Tájékoztatás az Állami Számvevőszék által az Önkormányzat 

vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése tárgyában tett 

megállapításairól 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

 

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 az Állami Számvevőszék által készített „Ócsa Város 

Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése 2017.” elnevezésű 

dokumentumban foglalt jelentést tudomásul veszi. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

21/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által készített 

„Ócsa Város Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése 2017.” 

elnevezésű dokumentumban foglalt jelentést tudomásul veszi. 

Határidő: --- 

Felelős:    --- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.2. Tárgy: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda Manóvár 

Bölcsődéjében napellenző beszerzéséről és annak felszereléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

árajánlatot adó ANTISOLAR Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a ANTISOLAR Árnyékolástechnikai Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (1044 

Budapest, Megyeri út 51., adószám: 12946545-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-711390) bízza 

meg a Manóvár Bölcsőde teraszának árnyékolásának munkálatainak elvégzésével. A 

vállalkozási díj bruttó 533.441,- Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat a 2017. évi 

költségvetés beruházási kiadásainak terhére biztosítja. 

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: 

22/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a ANTISOLAR Árnyékolástechnikai Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (1044 

Budapest, Megyeri út 51., adószám: 12946545-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-711390) bízza 

meg a Manóvár Bölcsőde teraszának árnyékolásának munkálatainak elvégzésével. A 

vállalkozási díj bruttó 533.441,- Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat a 2017. évi 

költségvetés beruházási kiadásainak terhére biztosítja. 

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: 

4.3. Tárgy: Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi 

szabályszerűségéről szóló független belső ellenőri jelentés alapján készült intézkedési 

tervben foglaltak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság támogatja a kérelem elfogadását. 

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén támogatja a kérelem 

elfogadását.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa  

1.) a 188/2016.(VIII.31.) számú ÖK. határozatban foglaltak szerint – a 2016. évi belső 

ellenőri jelentésben meghatározott szabálytalanságok vonatkozásában készített 

intézkedési tervre – készített beszámolóját elfogadja azzal, hogy az intézkedési terv 1.) 

pontja vonatkozásában – az ügyvezető által benyújtott kérelem alapján – a határidőt 

2017. február 28. napjáig meghosszabbítja. 

2.) felkéri az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 

Intézkedési terv 1.) pontjában foglaltak végrehajtásáról számoljon be a 2017. március 

hónapban tartandó rendes testületi ülésen.  

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

23/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa  

1.) a 188/2016.(VIII.31.) számú ÖK. határozatban foglaltak szerint – a 2016. évi belső ellenőri 

jelentésben meghatározott szabálytalanságok vonatkozásában készített intézkedési tervre – 

készített beszámolóját elfogadja azzal, hogy az intézkedési terv 1.) pontja vonatkozásában – 

az ügyvezető által benyújtott kérelem alapján – a határidőt 2017. február 28. napjáig 

meghosszabbítja. 

2.) felkéri az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 

Intézkedési terv 1.) pontjában foglaltak végrehajtásáról számoljon be a 2017. március 

hónapban tartandó rendes testületi ülésen.  

Határidő: 1.) azonnal 2.) 2017. március 31.  

Felelős:    1.)---, 2.) Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

Napirend tárgya: 

4.4. Tárgy: Döntés a Falu Tamás válogatott verseit tartalmazó verseskötet 

értékesítéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a határozati 

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 181/2016. (VIII. 8.)  számú ÖK. határozat alapján Falu Tamás 

születésének 135. évfordulójára összeállított és legyártott verseskötetből 200 

példányszámot értékesíteni kíván oly módon, hogy az Egressy Gábor Nonprofit Kft. 

részére 1.807 Ft/db önköltségi áron átadásra kerül 100 példány, majd szükség szerint 

további 100 példány, és az Egressy Gábor Nonprofit Kft. bruttó 2.000,- Ft/db áron 

gondoskodik annak tovább értékesítéséről. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltakhoz szükséges adminisztrációs 

feladatok ellátására.  

3.) felkéri az Egressy Gábor Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1.) pont szerint a Kft.-

nek átadott verseskötetek értékesítéséről gondoskodjon. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

24/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 181/2016. (VIII. 8.)  számú ÖK. határozat alapján Falu Tamás 

születésének 135. évfordulójára összeállított és legyártott verseskötetből 200 

példányszámot értékesíteni kíván oly módon, hogy az Egressy Gábor Nonprofit Kft. 

részére 1.807 Ft/db önköltségi áron átadásra kerül 100 példány, majd szükség szerint 

további 100 példány, és az Egressy Gábor Nonprofit Kft. bruttó 2.000,- Ft/db áron 

gondoskodik annak tovább értékesítéséről. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltakhoz szükséges adminisztrációs 

feladatok ellátására.  

3.) felkéri az Egressy Gábor Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1.) pont szerint a 

Kft.-nek átadott verseskötetek értékesítéséről gondoskodjon. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal 

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester, 3.) Egressy Gábor Nonprofit Kft. ügyvezetője   

 

 

Napirend tárgya: 

4.5. Tárgy: Döntés az általános iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a határozati 

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által a 2017/2018. tanévre tervezetként 

megjelölt általános iskolai felvételi körzethatárokat változtatás nélkül elfogadja és javasolja a 

2017/2018. tanévre nézve,  

2.) felkéri a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala Hatósági Főosztálya részére a szükséges tájékoztatási kötelezettségnek 2017. 

február 15. napjáig tegyen eleget. 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

25/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által a 2017/2018. tanévre tervezetként 

megjelölt általános iskolai felvételi körzethatárokat változtatás nélkül elfogadja és javasolja a 

2017/2018. tanévre nézve,  

2.) felkéri a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala Hatósági Főosztálya részére a szükséges tájékoztatási kötelezettségnek 2017. 

február 15. napjáig tegyen eleget. 

Határidő: 1.) azonnal és folyamatos, 2.) 2017. február 15. 

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

 

Napirend tárgya: 

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

Nonprofit Kft. támogatási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja 2017. január 1. 

napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időre, havonta 20.000.- Ft összegű támogatás 

nyújtását.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

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

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

Talabér János ügyvezető) részére – Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg 

terhére – 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időre 

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

környékén súlyos állapotú betegek (sérültek) ellátásához szükséges mentőorvosi kocsi 

fenntartásához és üzemeltetéséhez.  

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

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

26/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

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

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

Talabér János ügyvezető) részére – Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg 
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terhére – 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időre 

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

környékén súlyos állapotú betegek (sérültek) ellátásához szükséges mentőorvosi kocsi 

fenntartásához és üzemeltetéséhez.  

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

aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal   

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.7. Tárgy: Döntés a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Monor 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatási 

kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

napirendet és 40.000.- Ft támogatás nyújtását javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Monor 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság (Székhelye: 

2370 Dabas, Szent István út 47.) 3 db GPS készülék beszerzésére vonatkozó kérését 

támogatni kívánja, ezáltal a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére – 

Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében céljelleggel juttatott 

támogatások képviselő-testületi keretösszeg terhére 40.000,- Ft, azaz negyvenezer 

forint összegű támogatást nyújt, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Pest Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

27/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Monor 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság (Székhelye: 

2370 Dabas, Szent István út 47.) 3 db GPS készülék beszerzésére vonatkozó kérését 

támogatni kívánja, ezáltal a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére – 

Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében céljelleggel juttatott 

támogatások képviselő-testületi keretösszeg terhére 40.000,- Ft, azaz negyvenezer 

forint összegű támogatást nyújt, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Pest Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés előkészítésére és aláírására. 

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

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

4.8. Tárgy: Döntés tavaszi virágvásár tartásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

virágvásár megtartását, azokkal a kondíciókkal, melyek az előterjesztésben szerepelnek. 

 

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

támogatja a virágvásár megtartását.  

 

dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető kérdezi, hogy a testület melyik határozatra szavaz, 

ami az előterjesztésben szerepel vagy, amit a polgármester úr a bizottsági ülésen mondott? 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a bizottsági ülésen szó szerinti jegyzőkönyvezést 

kért, mivel nem csak a vásárlás megy a Városüzemeltetési Kft-n keresztül, hanem annak 

lebonyolítása is. Február 1-jéig leteszi az ügyvezető asszony azt a hat nevet, aki árusítani fog. 

Amennyiben valami folytán ez a virágvásár nem működik, (és ez nem a szállításon múlik, 

hanem a lebonyolításon) ennek következményeit is vállalja a Kft.  

 

dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető nem érti, hogy miért nem tudják azt megoldani, hogy 

idejön a vállalkozó a virágfölddel és ő árusítja. Miért kell arról is a Kft-nek számlákat írni?  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, ha már a virágot árusítja a Kft., akkor miért ne tudná a 

földet is árusítani? Kérdezi az ügyvezetőt, meg tudja oldani ezt a Kft. vagy nem?  

 

dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető válasza, igen, meg tudja oldani a Kft.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a 2017. évben is meghirdeti a tavaszi virágvásárt, amelynek pontos dátumaként a 

2017. április 22. napját jelöli meg, 

2.) megbízza, és egyben felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t, hogy muskátli 

és muskátli föld beszerzése tárgyban őstermelőtől/vállalkozótól kérjen be árajánlatot 

és kössön együttműködési megállapodást oly módon, hogy csupán a továbbértékesített 

darabszám tekintetében áll fenn fizetési kötelezettsége az őstermelővel/vállalkozóval 

szemben. 

3.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t, hogy az 1.) pontban meghatározott 

napon, a 2.) pontban foglaltak szerint a lakosság számára történő tovább értékesítésről 

megfelelően gondoskodjon, 

4.) az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által tovább értékesített muskátli után 

darabonként 100 Ft támogatást nyújt, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a lakosság a 

beszerzési árnál 100 Ft-tal olcsóbban juthasson a növényekhez. A muskátli föld 

értékesítéséhez önkormányzati támogatást nem biztosít. 

5.) megbízza az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 2.)-3.) pontban 

meghatározott program lebonyolításával kapcsolatos mindennemű feladat 

felelősségteljes és szakszerű ellátásával. 

 

 

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

határozatot hozta: 

28/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a 2017. évben is meghirdeti a tavaszi virágvásárt, amelynek pontos dátumaként a 

2017. április 22. napját jelöli meg, 

2.) megbízza, és egyben felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t, hogy 

muskátli és muskátli föld beszerzése tárgyban őstermelőtől/vállalkozótól kérjen be 

árajánlatot és kössön együttműködési megállapodást oly módon, hogy csupán a 

továbbértékesített darabszám tekintetében áll fenn fizetési kötelezettsége az 

őstermelővel/vállalkozóval szemben. 

3.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t, hogy az 1.) pontban 

meghatározott napon, a 2.) pontban foglaltak szerint a lakosság számára történő 

tovább értékesítésről megfelelően gondoskodjon, 

4.) az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által tovább értékesített muskátli után 

darabonként 100 Ft támogatást nyújt, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a lakosság a 

beszerzési árnál 100 Ft-tal olcsóbban juthasson a növényekhez. A muskátli föld 

értékesítéséhez önkormányzati támogatást nem biztosít. 

5.) megbízza az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 2.)-3.) pontban 

meghatározott program lebonyolításával kapcsolatos mindennemű feladat 

felelősségteljes és szakszerű ellátásával. 

Határidő: 1.)-5.) azonnal 

Felelős:    1.)---, 2.)-3.) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője;  

      4.)---; 5.) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

Napirend tárgya: 

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsa 0289/4 hrsz-ú külterületi lakóingatlan beépíthetőségének 

támogatásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság azt támogatja, hogy 

beépítheti a lakóingatlant az ügyfél. Azt nem támogatja a bizottság, hogy belterületbe vonják 

a területet és azzal bármilyen előnyt szerezzen az ügyfél.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 0289/4 hrsz.-ú külterületi lakóövezetbe 

sorolt telken lakóingatlan építését, mivel az megfelel a hatályos településrendezési eszközök 

tartalmának, de az ingatlan mindenkori tulajdonosának figyelmét felhívja arra, hogy ameddig 

a terület belterületbe vonása nem történik meg, addig az Önkormányzatnak nincs a telekre 

vonatkozó ellátási kötelezettsége, mivel ez a feladat csak a belterületre nézve kötelezően 

ellátandó. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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29/2017. (I. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 0289/4 hrsz.-ú külterületi 

lakóövezetbe sorolt telken lakóingatlan építését, mivel az megfelel a hatályos 

településrendezési eszközök tartalmának, de az ingatlan mindenkori tulajdonosának figyelmét 

felhívja arra, hogy ameddig a terület belterületbe vonása nem történik meg, addig az 

Önkormányzatnak nincs a telekre vonatkozó ellátási kötelezettsége, mivel ez a feladat csak a 

belterületre nézve kötelezően ellátandó. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy december 16-án Hantos Péter képviselő 

úr írásban kérdést intézett hozzá, amelyet Danó Edina facebook kiírásával kapcsolatban tett 

fel. Ezt követően ismerteti Hantos Péter képviselő úr levelét. Válaszában elmondja, hogy nem 

keresett meg más embereket a „lájkok” miatt, ez nem fedi a valóságot.  

 

Napirend tárgya: 

7.  Egyebek  

 

dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető beszámol arról, hogy a „Szép és ép fogak” Kft-vel 

december végéig kellett volna szerződést kötnie a fogászati magánrendeléssel kapcsolatban. 

Január elején elküldte a Kft-nek a szerződés-tervezetet, de a mai napig nem érkezett vissza az 

aláírt példány.  

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 Bukodi Károly                   dr. Molnár Csaba 

             polgármester        jegyző 

 


