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J e g y z ő k ö n y v  

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 22. napján 1600 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Hantos Péter képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

Meghívottak: 

Babák László Gyáli Járási Hivatal vezetője 

Seres József tervező 

Balázs István tervező 

 

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

hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Távol van Buza Ernő, Kardos Zoltán és 

Kánai Gergely képviselő. Kéri, 4.5. számú „Döntés a Baross utca (Napsugár óvoda előtti 

terület) és a Damjanich u. (Falu Tamás utcától a Csokonai utcáig) csapadékvíz elvezetésének 

megtervezéséről” elnevezésű napirendet a 4.1. számú „Döntés a TS GASTRO Kft.-vel 

közétkeztetés tárgyban kötött szerződések módosításáról” napirend előtt tárgyalni. Ezt 

követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

napirendet az elhangzott módosításokkal tárgyalásra elfogadta. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

35/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott módosításokkal 

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: Beszámoló az Adóügyi iroda 2016. évi adóigazgatási és adóbeszedési 

tevékenységéről 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 

 

3.2. Tárgy: A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díjának felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Döntés a Baross utca (Napsugár óvoda előtti terület) és a Damjanich u. (Falu 

Tamás utcától a Csokonai utcáig) csapadékvíz elvezetésének megtervezéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: Döntés a TS GASTRO Kft.-vel közétkeztetés tárgyban kötött szerződések 

módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatási konstrukcióban előírtak alapján 

benyújtandó képviselő-testületi felhatalmazásról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.4. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Nonprofit Kft., valamint az Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. beszerzéseire vonatkozó szabályok megállapításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Döntés az R+R Kft. ócsai 873/2 hrsz-ú területtel kapcsolatosan benyújtott 

kártalanítási igényéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: Döntés az ócsai szennyvízelvezető rendszer Palást utcai vákuumgépházában 

található lágyindító cseréjének megrendeléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7. Tárgy: Döntés az Ócsai Bolyai János Gimnázium intézményi tanácsába tag 

delegálásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

  

4.8. Tárgy: Döntés a „Természetbarát Képzőművészek Ócsai Társaságából” való kilépésről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város 

Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10. Tárgy: Döntés a Budapesti Máltai Fiatalok kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.11. Tárgy: A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete által rendezett XIX. Regionális 

Parasportnap támogatása iránti kérelem elbírálása 
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Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.12. Tárgy: Döntés az Ócsai Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.13. Tárgy: Döntés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű pályázat 

keretében az Egressy Gábor Szabadidőközpont vizesblokkjainak megtervezéséről 

(szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1. Tárgy: A "Lakossági Járdaépítés támogatása" tárgyában beérkezett pályázatok 

elbírálása  

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 

 

Napirend tárgya: 

1. Napirend előtti felszólalások 

 

 

Bukodi Károly polgármester napirend előtt tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ma 

reggel érkezett egy e-mail, amelyben tudatták, hogy a tavaly februárban beadott energetikai 

pályázatot pozitívan bírálták el (114.491.000 Ft). A támogatási szerződés aláírása napokon 

belül megtörténik. Mivel előzetes közbeszerzést kellett lefolytatni, meg van a két épületre már 

a kivitelező is.  

 

Napirend tárgya: 

2. 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 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

36/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett 

intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: Beszámoló az Adóügyi iroda 2016. évi adóigazgatási és adóbeszedési 

tevékenységéről 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 
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dr. Gallai Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a 

napirendet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester megköszöni az adóügyi iroda munkáját és szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi helyi adózás 

tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

37/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi helyi adózás tapasztalatairól szóló 

beszámolót elfogadja. 

Felelős:    ----- 

Határidő: ---- 

 

Napirend tárgya: 

3.2.Tárgy: A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díjának felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság támogatja az előterjesztést. 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság szintén támogatja az 

előterjesztést.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődei ellátást érintő intézményi térítési díjat 

felülvizsgálta, és azt módosítani a 2017/2018. gondozási évre nézve nem kívánja.  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

38/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődei ellátást érintő intézményi 

térítési díjat felülvizsgálta, és azt módosítani a 2017/2018. gondozási évre nézve nem kívánja.  

Határidő: azonnal és folyamatos. 

Felelős:    --- 

 

Napirend tárgya: 

4.1.Tárgy: Döntés a Baross utca (Napsugár óvoda előtti terület) és a Damjanich u. 

(Falu Tamás utcától a Csokonai utcáig) csapadékvíz elvezetésének megtervezéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Hantos Péter képviselő elmondja, hogy a Városfejlesztési Bizottság a Baross utca 

csapadékvíz elvezetésének megtervezésében a „C” verziót támogatja.  

 

Bukodi Károly polgármester megjegyzi, hogy a Gazdasági Bizottság a Baross utcai 

csapadékvíz elvezetés tárgyában nem hozott döntést. A Damjanich utca tekintetében voltak 

kérdések a bizottság részéről. Az egyik kérdés, hogy a temető irányából lefolyó vizet 

beleszámolta-e a tervező a vízhozamba? 

 

Seres József tervező válaszában elmondja, hogy meghatározták a vízgyűjtő területeket, a 

dokumentációkból ez egyértelműen látszik. A hidraulikai számításokat elvégezték, a 

csapadékból adódó vízmennyiséget kiszámolták és erre a mennyiségre határozták meg az 

adatokat.  

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, másik észrevétele a bizottságnak, hogy kérnek egy 

olyan megoldást, amikor több fedett árokkal számol a terv, különösen a piac mentén. Mivel a 

több fedett árok kevesebb elszikkasztandó vizet jelent, ezért kérnek tervezői megoldást arra, 

hogy a nagyobb ingatlanok esetében (menza, tűzép, óvoda, piac) milyen módon kell kezelni a 

lehulló csapadékvizet?  

 

Puskás Imre képviselő beszámol arról, hogy a Települési és Városfejlesztési bizottsági 

ülésen felmerült, igazából nem tudják, hogy mennyi víz keletkezik ezeknek az 

intézményeknek az udvarán. Az intézmények udvara, mindenhol le van burkolva, a víz 

kifolyik az utcára. A maga részéről azt sem látta, hogy lenne ott kivezetett csatorna.  

 

Seres József tervező előadja, hogy a drón-felvételen jól látszanak a tetőfelületek, a burkolt 

felületek, és az is látszik, hol van kikötve az ereszcsatorna. Minden felületnek más a lefolyási 

tényezője, ők mindent figyelembe vettek, vízgyűjtő elven határozták meg, számították ki a 

mélypontokra lefolyó összes víz mennyiséget.  

 

Puskás Imre képviselő felveti, hogy az út másik oldalán viszont üresek az árkok.  

 

Seres József tervező előadja, hogy az említett oldalt is végig szivárogtatóval tervezték be. El 

kell érni azt, hogy az átereszeket meg kell szűntetni, nyilván a padkát rendezni kell, ezen 

túlmenően még kiemelt szegélyt is terveztek erre a szakaszra.  

 

Puskás Imre képviselő örülne, ha a tervező urakkal személyesen is meg tudnák ezeket a 

felvetéseket nézni. Kérdezi, hogy a menzánál lévő részen esetlegesen egy szikkasztó még 

kiépítésre kerülhet? 

 

Balázs István tervező elmondja, csak úgy lehetséges, ha ténylegesen feltárnák a közmű 

helyzetet, mert akkor kiderülne, hogy pontosan hogy megy a gázvezeték és a többi közmű az 

adott részen.  

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy csapadékvíz elvezetésre tervez a cég, 

nem parkolóra. Példaként felhozza, hogy a piac környékén 230 db kiépített parkoló van, az 

óvodánál ott a 2 db parkoló, ami kell. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozással a Napsugár Tagóvoda előtti közterületi 

rész (Baross utca) csapadékvíz elvezetése vonatkozásában az Impulsor Kft. által felvázolt „C” 

megoldást választja, és ezáltal megbízza a csapadékvíz elvezetésének tovább tervezésével a 

260/2016.(XI. 30.) számú ÖK. határozatban foglalt feltételek szerint.  
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

39/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozással a Napsugár Tagóvoda előtti 

közterületi rész (Baross utca) csapadékvíz elvezetése vonatkozásában az Impulsor Kft. által 

felvázolt „C” megoldást választja, és ezáltal megbízza a csapadékvíz elvezetésének tovább 

tervezésével a 260/2016.(XI. 30.) számú ÖK. határozatban foglalt feltételek szerint.  

Határidő: azonnal és folyamatos, 

Felelős:     polgármester 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozással a Damjanich utcai piac előtti közterületi 

rész (Damjanich utca Falu Tamás utcától a Csokonai utcáig terjedő része) csapadékvíz 

elvezetése vonatkozásában az Impulsor Kft. által felvázolt „C” megoldást választja, és ezáltal 

megbízza a csapadékvíz elvezetésének tovább tervezésével a 260/2016.(XI. 30.) számú ÖK. 

határozatban foglalt feltételek szerint.  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

40/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozással a Damjanich utcai piac 

előtti közterületi rész (Damjanich utca Falu Tamás utcától a Csokonai utcáig terjedő része) 

csapadékvíz elvezetése vonatkozásában az Impulsor Kft. által felvázolt „C” megoldást 

választja, és ezáltal megbízza a csapadékvíz elvezetésének tovább tervezésével a 

260/2016.(XI. 30.) számú ÖK. határozatban foglalt feltételek szerint.  

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

Napirend tárgya: 

4.2.Tárgy: Döntés a TS GASTRO Kft.-vel közétkeztetés tárgyban kötött szerződések 

módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

nem javasolja a kérelem elfogadását. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a TS GASTRO Kft.-vel közétkeztetési szolgáltatás tárgyában 2016. július 

5. napon aláírt vállalkozási szerződéssel kapcsolatosan a TS GASTRO Kft. által benyújtott 

szerződés-módosítás iránti kérelmét elutasítja. 

 

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

határozatot hozta: 

41/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TS GASTRO Kft.-vel közétkeztetési 

szolgáltatás tárgyában 2016. július 5. napon aláírt vállalkozási szerződéssel kapcsolatosan a 

TS GASTRO Kft. által benyújtott szerződés-módosítás iránti kérelmét elutasítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester  szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a TS GASTRO Kft.-vel közétkeztetési szolgáltatás tárgyában 2016. július 

5. napon aláírt helyiségbérleti szerződéssel kapcsolatosan a TS GASTRO Kft. által benyújtott 

szerződés-módosítás iránti kérelmét elutasítja.   

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

42/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TS GASTRO Kft.-vel közétkeztetési 

szolgáltatás tárgyában 2016. július 5. napon aláírt helyiségbérleti szerződéssel kapcsolatosan a 

TS GASTRO Kft. által benyújtott szerződés-módosítás iránti kérelmét elutasítja.   

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatási konstrukcióban előírtak 

alapján benyújtandó képviselő-testületi felhatalmazásról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság támogatja a 

napirendet. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet kíván benyújtani a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című felhívásra, 

2.)  felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a 

támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és 

jogokat gyakorolja. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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43/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet kíván benyújtani a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” című felhívásra, 

2.)  felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint 

a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és 

jogokat gyakorolja. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2017. március 14. 

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

 

Napirend tárgya: 

4.4.Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Nonprofit Kft., valamint az Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszerzéseire vonatkozó szabályok megállapításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság támogatja a 

napirend elfogadását. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 100 %-os tulajdonában lévő Egressy Gábor Nonprofit Kft. 

vonatkozásában azt a döntést hozza – figyelemmel az Auditcontact Kft. által az Egressy 

Gábor Nonprofit Kft. átfogó gazdálkodási szabályszerűségének vizsgálata eredményeként 

készített vizsgálati jelentés 4./ pontjában foglaltakra –, hogy a művészeti tevékenységek 

megrendelésének esetét kivéve – figyelemmel Ócsa Város Önkormányzat beszerzési 

szabályzatában foglaltakra – minden esetben szükséges írásban három ajánlattevőtől 

árajánlatot kérni, amennyiben a beszerzés egyedi értékhatára 300.000 Ft, vagy annál 

magasabb. Az ügyvezető a beérkezett három árajánlat közül a legalacsonyabb/legkedvezőbb 

ajánlatot köteles kiválasztani. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

44/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-os tulajdonában lévő Egressy 

Gábor Nonprofit Kft. vonatkozásában azt a döntést hozza – figyelemmel az Auditcontact Kft. 

által az Egressy Gábor Nonprofit Kft. átfogó gazdálkodási szabályszerűségének vizsgálata 

eredményeként készített vizsgálati jelentés 4./ pontjában foglaltakra –, hogy a művészeti 

tevékenységek megrendelésének esetét kivéve – figyelemmel Ócsa Város Önkormányzat 

beszerzési szabályzatában foglaltakra – minden esetben szükséges írásban három 

ajánlattevőtől árajánlatot kérni, amennyiben a beszerzés egyedi értékhatára 300.000 Ft, vagy 

annál magasabb. Az ügyvezető a beérkezett három árajánlat közül a 

legalacsonyabb/legkedvezőbb ajánlatot köteles kiválasztani. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     Egressy Gábor Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 100 %-os tulajdonában lévő Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

vonatkozásában azt a döntést hozza – figyelemmel az Auditcontact Kft. által az Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. átfogó gazdálkodási szabályszerűségének vizsgálata 

eredményeként készített vizsgálati jelentés 4./ pontjában, továbbá Ócsa Város Önkormányzat 

beszerzési szabályzatában foglaltakra –, hogy minden esetben szükséges írásban három 

ajánlattevőtől árajánlatot kérni, amennyiben a beszerzés egyedi értékhatára 300.000 Ft, vagy 

annál magasabb. Az ügyvezető a beérkezett három árajánlat közül a 

legalacsonyabb/legkedvezőbb ajánlatot köteles kiválasztani. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

45/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-os tulajdonában lévő Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vonatkozásában azt a döntést hozza – figyelemmel az 

Auditcontact Kft. által az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. átfogó gazdálkodási 

szabályszerűségének vizsgálata eredményeként készített vizsgálati jelentés 4./ pontjában, 

továbbá Ócsa Város Önkormányzat beszerzési szabályzatában foglaltakra –, hogy minden 

esetben szükséges írásban három ajánlattevőtől árajánlatot kérni, amennyiben a beszerzés 

egyedi értékhatára 300.000 Ft, vagy annál magasabb. Az ügyvezető a beérkezett három 

árajánlat közül a legalacsonyabb/legkedvezőbb ajánlatot köteles kiválasztani. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:    ---- 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 100 %-os tulajdonában lévő Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

vonatkozásában úgy dönt, hogy a 225/2007. (XI.28.) számú ÖK. határozatban foglalt 

korlátozást hatályon kívül helyezi, azaz az ügyvezető a jövőben nem köteles „az alapító 

hozzájáruló határozatát” kikérni minden egyes olyan szerződés megkötése előtt, amelynek 

értéke az 500.000.- Ft-ot meghaladja. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

46/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-os tulajdonában lévő Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vonatkozásában úgy dönt, hogy a 225/2007. (XI.28.) számú 

ÖK. határozatban foglalt korlátozást hatályon kívül helyezi, azaz az ügyvezető a jövőben nem 

köteles „az alapító hozzájáruló határozatát” kikérni minden egyes olyan szerződés 

megkötése előtt, amelynek értéke az 500.000.- Ft-ot meghaladja. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

Napirend tárgya: 

4.5.Tárgy: Döntés az R+R Kft. ócsai 873/2 hrsz-ú területtel kapcsolatosan benyújtott 

kártalanítási igényéről 
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Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság támogatja az 

előterjesztést.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén támogatja az 

előterjesztést. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ócsai 873/2 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlant érintően lefolytatott telekalakítási eljárással kapcsolatosan az R+R Kft. 

által 2017. január 17. napján kelt kompenzációs/kártalanítási igényét – a pontos 

jogszabályhellyel alátámasztott indok, továbbá a jogcím pontos megjelölése hiányában – 

elutasítja.  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

47/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ócsai 873/2 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlant érintően lefolytatott telekalakítási eljárással kapcsolatosan az R+R Kft. 

által 2017. január 17. napján kelt kompenzációs/kártalanítási igényét – a pontos 

jogszabályhellyel alátámasztott indok, továbbá a jogcím pontos megjelölése hiányában – 

elutasítja.  

Határidő: azonnal  

Felelős:    polgármester 

 

Napirend tárgya: 

4.6.Tárgy: Döntés az ócsai szennyvízelvezető rendszer Palást utcai 

vákuumgépházában található lágyindító cseréjének megrendeléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság támogatja az 

előterjesztést.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén támogatja az 

előterjesztést. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) a DPMV Zrt-t bízza meg az ócsai szennyvízelvezető rendszer Palást utcai 

vákuumgépházában üzemelő lágyindító beszerzésével, beépítésével. A vállalkozási díj 

mértéke beépítéssel és szereléssel együttesen bruttó 366.159 Ft, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzat 2017. 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. 
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

48/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a DPMV Zrt-t bízza meg az ócsai szennyvízelvezető rendszer Palást utcai 

vákuumgépházában üzemelő lágyindító beszerzésével, beépítésével. A vállalkozási 

díj mértéke beépítéssel és szereléssel együttesen bruttó 366.159 Ft, amelyet Ócsa 

Város Önkormányzat 2017. 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: 

4.7.Tárgy: Döntés az Ócsai Bolyai János Gimnázium intézményi tanácsába tag 

delegálásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság támogatja az előterjesztést. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ócsai Bolyai János Gimnázium 

intézményi tanácsába Ócsa Város Önkormányzata képviseletében Bukodi Károly 

polgármester helyett Murinainé Murár Emília képviselőt delegálja, aki azt a mellékelten 

csatolt nyilatkozat aláírásával elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

49/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ócsai Bolyai János 

Gimnázium intézményi tanácsába Ócsa Város Önkormányzata képviseletében Bukodi Károly 

polgármester helyett Murinainé Murár Emília képviselőt delegálja, aki azt a mellékelten 

csatolt nyilatkozat aláírásával elfogadja. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     --- 

 

Napirend tárgya: 

4.8.Tárgy: Döntés a „Természetbarát Képzőművészek Ócsai Társaságából” való 

kilépésről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság támogatja az 

előterjesztést. Szóba került a Nemzetközi Képzőművészeti Tábor létének a kérdés köre, amit 

értékesnek vél, reméli, hogy a tábor nem fog megszűnni a társaságból való kilépéssel.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság támogatja az 

előterjesztést.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy tisztán jogi dologról van szó, mivel sem az 

Egressy Gábor Szabadidő központban, sem itt a hivatalban nem találták az erre vonatkozó 

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

Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 2004. november 27. napján Büki Attila, Czanik Ferenc, Katona 

Zsombori Mária, Dr. Kesztyűs Ferenc, továbbá Kesztyűs Tibor festőművésszel 

alapított Természetbarát Képzőművészek Ócsai Társaságából (a továbbiakban: 

Társaság), mint alapító tag 2017. február 23. napjával kilép, és ezáltal, az annak 

alapjául szolgáló „Alapító okiratban” meghatározott valamennyi kötelezettség e naptól 

kezdve megszűnik. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy e döntésről haladéktalanul tájékoztassa a Társaság többi 

alapító tagját. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

50/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 2004. november 27. napján Büki Attila, Czanik Ferenc, Katona 

Zsombori Mária, Dr. Kesztyűs Ferenc, továbbá Kesztyűs Tibor festőművésszel 

alapított Természetbarát Képzőművészek Ócsai Társaságából (a továbbiakban: 

Társaság), mint alapító tag 2017. február 23. napjával kilép, és ezáltal, az annak 

alapjául szolgáló „Alapító okiratban” meghatározott valamennyi kötelezettség e 

naptól kezdve megszűnik. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy e döntésről haladéktalanul tájékoztassa a Társaság 

többi alapító tagját. 

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

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

 

Napirend tárgya: 

4.9.Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város 

Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság támogatja az előterjesztést.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján 

az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város Önkormányzat 

között hatályban lévő Együttműködési megállapodást felülvizsgálta és ennek 
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értelmében a jelen napirend mellékleteként csatolt Együttműködési megállapodást, az 

abban foglalt tartalommal jóváhagyólag elfogadja.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott Együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

51/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése 

alapján az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város 

Önkormányzat között hatályban lévő Együttműködési megállapodást felülvizsgálta 

és ennek értelmében a jelen napirend mellékleteként csatolt Együttműködési 

megállapodást, az abban foglalt tartalommal jóváhagyólag elfogadja.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott Együttműködési 

megállapodás aláírására. 

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

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

Napirend tárgya: 

4.10.Tárgy: Döntés a Budapesti Máltai Fiatalok kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság támogatja az előterjesztést. 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság szintén támogatja az 

előterjesztést. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) úgy dönt, hogy a Használatában álló ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 

2364 Ócsa, Kőrisfa utca 5. szám alatti ingatlant jelen napirend mellékletét képező 

használati szerződésben foglalt feltételekkel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület részére ingyenesen, 2017. március 1. napjától 2017. december 31. napjáig 

tartó határozott időre használatba adja, a Budapesti Máltai Fiatalok önkéntes 

programjainak megtartása céljából, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti „Használati szerződés” 

elnevezésű dokumentum aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

 

52/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) úgy dönt, hogy a Használatában álló ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott, 

természetben 2364 Ócsa, Kőrisfa utca 5. szám alatti ingatlant jelen napirend 
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mellékletét képező használati szerződésben foglalt feltételekkel a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület részére ingyenesen, 2017. március 1. napjától 2017. 

december 31. napjáig tartó határozott időre használatba adja, a Budapesti Máltai 

Fiatalok önkéntes programjainak megtartása céljából, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti „Használati 

szerződés” elnevezésű dokumentum aláírására. 

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

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

 

Napirend tárgya: 

4.11.Tárgy: A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete által rendezett XIX. Regionális 

Parasportnap támogatása iránti kérelem elbírálása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság támogatja az előterjesztést. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete  

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

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

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások 

képviselő-testületi keretösszeg terhére – 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint 

összeggel támogatja XIX. Regionális Parasportnap megrendezése céljából.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

53/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

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

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

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások 

képviselő-testületi keretösszeg terhére – 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint 

összeggel támogatja XIX. Regionális Parasportnap megrendezése céljából.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

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

Felelős:     1.) --  2.) polgármester 

Napirend tárgya: 

4.12.Tárgy: Döntés az Ócsai Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság támogatja az előterjesztést, az 

összegszerűség tekintetében a Gazdasági Bizottságra delegálják a döntést. 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság 200.000 Ft 

támogatási összeg odaítélését javasolja a testület felé. 
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Hagyományőrző Egyesület (székhely: 2364 Ócsa, Kiss J. u. 1/F., adószám: 

18849817-2-13, képviseletében: Rácz János elnök) – Ócsa Város Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg 

terhére – 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint összeggel támogatja a IV. Ócsai 

Juhfesztivál megrendezése céljából.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

54/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Hagyományőrző Egyesület (székhely: 2364 Ócsa, Kiss J. u. 1/F., 

adószám: 18849817-2-13, képviseletében: Rácz János elnök) – Ócsa Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások 

képviselő-testületi keretösszeg terhére – 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint 

összeggel támogatja a IV. Ócsai Juhfesztivál megrendezése céljából.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

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

Felelős:     1.) --  2.) polgármester 

 

Napirend tárgya: 

4.13.Tárgy: Döntés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű 

pályázat keretében az Egressy Gábor Szabadidőközpont vizesblokkjainak 

megtervezéséről (szóbeli előterjesztés) 

        Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy már egy megnyert pályázatról van szó, a 

tervezői árajánlatokról kell dönteni a testületnek.  

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a 

napirendet és Mátyus Csaba egyéni vállalkozó megbízását javasolják a tervezési feladatok 

elvégzésére.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság is Mátyus Csaba egyéni 

vállalkozó megbízását javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági 

miniszterrel egyetértésben – által Magyarország 2016. évi központi költségvetésről 

szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.5.a) pont alapján kiírt „Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű elnyert pályázat keretében, a kizárólagos 

tulajdonában lévő ócsai 1458 hrsz. alatt nyilvántartott, Egressy Gábor Nonprofit Kft. 

által közművelődési feladatok ellátására használt ingatlan női-férfi vizesblokkjának 
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tervezési feladataival a Mátyus Csaba egyéni vállalkozót (2373 Dabas, Kun u. 18., 

adószám: 66936213-1-33, nyilvántartási szám: 41169087) bízza meg 250.000,- Ft 

vállalkozási díj ellenében, amely összeget Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében szereplő (céltartalékból történő átcsoportosítást követően) felújítási 

kiadások terhére biztosítja.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

55/2017. (II. 22.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági 

miniszterrel egyetértésben – által Magyarország 2016. évi központi költségvetésről 

szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.5.a) pont alapján kiírt „Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű elnyert pályázat keretében, a 

kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1458 hrsz. alatt nyilvántartott, Egressy Gábor 

Nonprofit Kft. által közművelődési feladatok ellátására használt ingatlan női-férfi 

vizesblokkjának tervezési feladataival a Mátyus Csaba egyéni vállalkozót (2373 

Dabas, Kun u. 18., adószám: 66936213-1-33, nyilvántartási szám: 41169087) 

bízza meg 250.000,- Ft vállalkozási díj ellenében, amely összeget Ócsa Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében szereplő (céltartalékból történő 

átcsoportosítást követően) felújítási kiadások terhére biztosítja.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási 

szerződés előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

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

 

Napirend tárgya: 

7. Egyebek 

 

dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető előadja, az áprilisban megrendezésre kerülő 

virágvásárlási nappal kapcsolatban, hogy Sáska úr árajánlata a legkedvezőbb. Sáska úr kérte, 

hogy rossz idő esetére egyeztessenek egy ún. „eső napot”, ebben kéri a polgármester úr 

segítségét.  

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly           dr. Molnár Csaba 

             polgármester           jegyző 


