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J E G Y Z Ő K Ö NY V : 

 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  2013.  november 18. napján 

16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

A Képviselő-testület 5 fővel van jelen. Távol van Bukodi Jánosné, Dönti Károly, Inczeffy 

Szabolcs és Török László képviselő. 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

 

 

Bukodi Károly polgármester a 2013. október 18-án (hétfőn) 13.30 órára összehívott 

képviselőtestületi ülés határozatképtelen volt, ezért ismételten telefonon és e-mail útján 16.00 

órára  hívott össze képviselő-testületi ülést. A Titkárság Dolgozója valamennyi Képviselővel 

telefonon beszélt, akik közül négyen jelezték, hogy a rendkívüli ülésen nem tudnak részt 

venni. Az ülés napirendjei ugyanazok. A kiküldött anyagot ezen az ülésen tárgyalják. Az ülés 

megnyitja.  Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van és határozatképes. Az 

ülésről távolmaradását jelezte Bukodi Jánosné, Dönti Károly, Inczeffy Szabolcs és Török 

László képviselő.  Az ülés megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali épületében a 

tanácsteremben kerül sor.  Az előzetesen kiküldött napirend szerint megkezdik a tárgyalást. 

 

NAPIREND: 

 

1./ Tárgy:   A 188/2013./IX.11./számú képviselőtestületi határozat végrehajtásához 

szükséges egyes intézkedések 

a./ …/2013./…/számú rendelet-tervezet a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes 

kérdésekről szóló 10/1999./III.31./számú Önkormányzati rendelet 

módosításáról 

b./ Döntés „Ócsa Város Önkormányzata részére „Közszolgáltatási szerződés 

keretében Ócsa Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd 

(kommunális) hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról 

      Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

2./ Tárgy: A 112/2013./IV.30./ számú képviselőtestületi határozat végrehajtásához     

szükséges intézkedés, döntés a pályázatíró és projektmenedzser kiválasztásáról 

      Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

3./ Tárgy: Döntés  - az önkormányzatok konszolidációjához kötődő – folyószámlahitel 

szerződés módosításáról  
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      Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

4./ Tárgy: Tájékoztatás az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

alakulásáról  

      Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

 

A Képviselő-testület 5 fővel jelen van. 

 

 

1a.napirend tárgya: …/2013./…/számú rendelet-tervezet a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 

szóló 10/1999./III.31./számú Önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bukodi Károly polgármester: Ismerteti az első napirendet. Két részből áll. Egyik része a 

rendeletmódosításra vonatkozik, a másik része pedig a szilárd hulladék begyűjtésére, 

elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó közbeszerzési kiírásra.  A rendeletmódosításra 

azért volt szükség, hogy a közbeszerzéshez a jogszabályoknak megfelelő legyen. Az 1b. pont 

pedig, mivel az idén december 31-ig van szerződése a Vertikál Zrt-nek. A közbeszerzés után 

pedig azzal kötnek szerződést, aki megnyeri. Ha eredménytelen lenne a közbeszerzés, akkor 

2014. január 1-től a Katasztrófavédelem fog kijelölni valakit, aki bizonyos ideig végzi majd a 

feladatot. Mivel kérdés nem érkezett, szavazást kér a következő rendeletmódosításra.  

1.§. 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló többszörösen módosított 10/1999./III.31./ sz. 

Önkormányzati rendelet /továbbiakban R./ 2.§. 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„6.  települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás: a rendelet 

2.§ 3., 4. a), 5. a) pontjaiban megjelölt települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, 

elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás a háztartásokból 

származó elkülönítetten gyűjtött hulladék (és egyéb hulladékalkotók) rendszeres gyűjtésére, 

elszállítására irányuló közszolgáltatás;”  

2.§. 

Az R. 2.§. 3. pontjában szereplő gyűjtőtartály kifejezés gyűjtőedényre módosul. 

 

3.§. 

Az R. 5.§. /2/ bekezdése törlésre kerül. 

 

4.§. 

Az R. 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A komplex helyi közszolgáltatást ellátó közszolgáltató kiválasztásának szabályai, a 

szerződés megkötése 
 

6.§. A közszolgáltató kiválasztására és a közszolgáltatási szerződés megkötésére A 

hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 

224/2004./VII.22./ sz. Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.” 

5.§. 

Az R. 9.§. (2) bekezdését az alábbiakban állapítja meg: 
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„A fizetendő díj megállapításánál A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 91.§-ában 

foglaltakat kell figyelembe venni.”  

 

6. §. 

Az R. 9.§. (4) bekezdésében szereplő gyűjtőtartály kifejezés gyűjtőedényre módosul. 

 

7.§. 

Az R. 9.§. (6) bekezdésében szereplő gyűjtőtartály kifejezés gyűjtőedényre módosul. 

 

8.§. 

Az R. 9.§ (8) bekezdésében szereplő gyűjtőtartály kifejezések gyűjtőedényre módosulnak. 

 

9.§. 

Az R. 9.§. (9) bekezdésében szereplő gyűjtőtartály kifejezések gyűjtőedényre módosulnak. 

 

10.§. 

Az R. 11.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A tulajdonos köteles a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a 

Közszolgáltató által a gyűjtési területen rendszeresített gyűjtőtartályt - amelyek közül a 

legkisebb méretű rendszeresített gyűjtőtartály 60 liter űrtartalmú - köteles igénybe venni és 

kizárólag azt használni.” 

11.§. 

Az R 11.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Közszolgáltató köteles a komplex helyi közszolgáltatás adott területére rendszeresített, 

szabványos tartályokból a megfelelő méretű és számú gyűjtőtartályt a szükséges mértékben 

díj ellenében rendelkezésre bocsátani.  A gyűjtőtartályok méretének és számának 

meghatározásakor két ürítés közötti időszakra a 10. § (2) bekezdés alapján megállapított 

hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. A tulajdonos vagy megbízottja a gyűjtőtartály 

átvételét aláírásával köteles igazolni.” 

12.§. 

Az R.11.§. (3) bekezdésében szereplő gyűjtőtartály kifejezés gyűjtőedényre módosul. 

 

13.§. 

Az R. 11.§. (4) bekezdésében szereplő gyűjtőtartály kifejezés gyűjtőedényre módosul. 

 

14.§. 

Az R. 12.§. (1) bekezdésében szereplő gyűjtőtartály kifejezések gyűjtőedényre módosulnak. 

 

15.§. 

Az R. 12.§. (2) bekezdésében szereplő gyűjtőtartály kifejezés gyűjtőedényre módosul. 

 

16.§. 

Az R 12.§. (3) bekezdésében szereplő gyűjtőtartály kifejezések gyűjtőedényre módosulnak. 

 

17.§. 

Az R. 12.§. (4) bekezdésében szereplő gyűjtőtartály kifejezés gyűjtőedényre módosul. 

 

18.§. 
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Az R. 12.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya: 

a)  60 literes gyűjtőedényzet esetében legfeljebb  20 kg,             

b) 110 literes gyűjtőedényzet esetében legfeljebb   30 kg, 

c) 120 literes gyűjtőedényzet esetében legfeljebb   35 kg 

d) 240 literes gyűjtőedényzet esetében legfeljebb   70 kg 

e) 660 literes gyűjtőedényzet esetében legfeljebb  150 kg 

f) 770 literes gyűjtőedényzet esetében legfeljebb   175 kg 

g) 1100 literes gyűjtőkonténer esetében legfeljebb  300 kg.” 

 

19.§. 

Az R. 12.§. (6) bekezdésében szereplő gyűjtőtartály kifejezés gyűjtőedényre módosul. 

 

20.§. 

Az R. 12.§. (7) bekezdésében szereplő gyűjtőtartály kifejezés gyűjtőedényre módosul. 

 

21.§. 

Az R. 13.§. (1) bekezdésében szereplő gyűjtőtartály kifejezés gyűjtőedényre módosul. 

 

22.§. 

Az R. 14.§. (1) bekezdésében szereplő gyűjtőtartály kifejezés gyűjtőedényre módosul. 

 

23.§. 

Az R. 15.§. (1) bekezdésének a.) pontjában szereplő gyűjtőtartály kifejezés gyűjtőedényre 

módosul. 

 

24.§. 

Az R. 15.§. (1) bekezdésének b.) pontjában szereplő gyűjtőtartály kifejezés gyűjtőedényre 

módosul. 

25.§. 

Az R. 15.§. (1) bekezdésének c.) pontjában szereplő gyűjtőtartály kifejezés gyűjtőedényre 

módosul. 

 

26.§. 

Az R. 15.§. (1) bekezdésének d.) pontjában szereplő gyűjtőtartály kifejezés gyűjtőedényre 

módosul. 

 

27.§. 

Az R. 15.§. (1) bekezdésének e.) pontjában szereplő gyűjtőtartály kifejezés gyűjtőedényre 

módosul. 

 

28.§. 

Az R. 17.§. (2) bekezdésében szereplő gyűjtőtartály kifejezés gyűjtőedényre módosul. 

 

 

29.§. 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a rendelet a hatályát követő napon 

hatályát veszti.  
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A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta 

 

23/2013./XI.19./számú RENDELETET 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 10/1999./III.31./ számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Az írásos előterjesztésben kiküldött határozat is szükséges a 

közbeszerzés kiírásához, mely a következő: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 2012. december 31-én az 

Önkormányzat gazdálkodó szervezeteinél, mint a nem természetes személy 

ingatlanhasználónál alkalmazott hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke az 

alábbi volt: 

 

110 liter 332 Ft 

120 liter 332 Ft 

240 liter 699 Ft 

660 liter 1 921 Ft 

770 liter 2 465 Ft 

1100 liter 3 561 Ft 

Kéri, hogy szavazással fogadják el. 

 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

220/2013./XI.18./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 2012. december 31-én az 

Önkormányzat gazdálkodó szervezeteinél, mint a nem természetes személy 

ingatlanhasználónál alkalmazott hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke az 

alábbi volt: 

 

110 liter 332 Ft 

120 liter 332 Ft 

240 liter 699 Ft 

660 liter 1 921 Ft 

770 liter 2 465 Ft 

1100 liter 3 561 Ft 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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1b.napirend tárgya:  

Döntés „Ócsa Város Önkormányzata részére „Közszolgáltatási szerződés keretében 

Ócsa Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék 

rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 

kiírásáról 

 

 

Bukodi Károly polgármester: A kiküldött anyag szerint a közbeszerzés kiírásával 

kapcsolatos döntést kell meghozniuk. Szavazást kér a következő határozati javaslatra:  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) „Közszolgáltatási szerződés keretében Ócsa Város közigazgatási területén keletkező 

települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és 

ártalmatlanítása” címmel közbeszerzési pályázatot ír ki. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a pályázat kiírásával kapcsolatos valamennyi 

intézkedés, jognyilatkozat megtételére.  

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

221/2013./XI.18./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Közszolgáltatási szerződés keretében Ócsa Város közigazgatási területén keletkező 

települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és 

ártalmatlanítása” címmel közbeszerzési pályázatot ír ki. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a pályázat kiírásával kapcsolatos valamennyi 

intézkedés, jognyilatkozat megtételére.  

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

Felelős: 1.) --  2.) polgármester 

 

 

 

2.napirend tárgya:  

A 112/2013./IV.30./ számú képviselőtestületi határozat végrehajtásához szükséges 

intézkedés, döntés a pályázatíró és projektmenedzser kiválasztásáról 

 

Bukodi Károly polgármester: ÁROP-os pályázat, melyen a részvételről döntöttek, most a 

pályázatíró kiválasztásáról van szó. Javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó QS 

Consulting Kft-t, aki 200.000 +ÁFA+3 % sikerdíjas ajánlatot adott. Előny még, hogy az előző 

pályázatot is Ők írták. Ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) QS Consulting Kft-t (8200 Veszprém, Eötvös K.u.4.) bízza meg az ÁROP-3.A.2-2013  

Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára 

című pályázat írói és projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. 
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A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

222/2013./XI.18./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) QS Consulting Kft-t (8200 Veszprém, Eötvös K.u.4.) bízza meg az ÁROP-3.A.2-2013  

Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára 

című pályázat írói és projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

3.napirend tárgya:  

Döntés  - az önkormányzatok konszolidációjához kötődő – folyószámlahitel szerződés 

módosításáról 

 

Bukodi Károly polgármester: Mivel kérdés nem érkezett, az önkormányzatok 

konszolidációjához kötődő folyószámlahitel szerződés módosítására a kiküldött írásbeli 

előterjesztés szerint kér szavazást: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Az ÖEP-08-0051-OHAB-A. számú folyószámlahitel szerződés 3. számú módosítási 

javaslatát elfogadja. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a folyószámlahitel szerződés módosításáról szóló 

szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

223/2013./XI.18./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Az ÖEP-08-0051-OHAB-A. számú folyószámlahitel szerződés 3. számú módosítási 

javaslatát elfogadja. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a folyószámlahitel szerződés módosításáról szóló 

szerződés aláírására. 

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

Felelős: 1.)-      2.) polgármester 

 

 

4.napirend tárgya:  

Tájékoztatás az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható alakulásáról 

 

Bukodi Károly polgármester: A Jegyző úr által előkészített anyaggal kapcsolatban 

véleményt, kérdést vár. Mivel nem érkezett, szavazást kér következő határozati javaslatra: 

  



8 

 

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

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 

összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában 

jóváhagyja.  

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

224/2013./XI.18./számú határozat: 

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

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 

összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában 

jóváhagyja.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendhez kapcsolódó előterjesztés és ahhoz kapcsolódó anyagok 

a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerültek. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

     Bukodi Károly            Dr. Szabó György 

      Polgármester           Jegyző 

 

 

 

 


