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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 12. napján 

17.00  órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Hantos Péter képviselő  

Kardos Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő  

Puskás Imre képviselő 

 

Meghívottak: 

Szűcs Jánosné óvodavezető 

Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető 

Kovácsné Kovácsi Beáta iskola igazgató 

Talapka Józsefné gimnázium igazgató 

 

A Képviselő-testület 8 fővel van jelen. Az ülésről távol maradt Buza Ernő képviselő. 

 

Bukodi Károly polgármester: A 2014. november 12-én (szerdán) 17.00 órára 

munkaterv szerint összehívott képviselőtestületi ülést megnyitja. Köszönti a 

megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, az ülésről 

távol maradt Buza Ernő képviselő. Az ülés megtartására Ócsa Város Önkormányzat 

hivatali épületében a tanácsteremben kerül sor  

 

dr.Szabó György jegyző: Javasolja napirendi pontként a képviselő-testület felé a 

tegnapi napon kiküldött, Bolyai János Gimnázium közüzemi költség túlfizetése 

tárgyában tett intézkedésről szóló napirendet 3.9. pont alatt felvételre.  

 

Bukodi Károly polgármester: Javasolja a Törvényességi felhívás a 12/2013. (VI.27.) 

Településképi véleményezési eljárásról és a 13/2013. (VI.27.) Településképi bejelentési 

eljárásról szóló rendeletekre című 3.1-es napirendi pontot levenni és a soron következő 

testületi ülésen tárgyalni.  

 

Bukodi Károly polgármester: A napirendekkel kapcsolatos további kérdés észrevétel 

nem érkezett, így a módosításokkal együtt szavazást kér a napirend elfogadására: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiküldött napirendet az alábbi 

módosításokkal tárgyalásra elfogadja: 

3.1. napirend törlésre kerül és ennek alapján a többi napirend átszámozásra kerül 

3.8. napirendként felveszi a Bolyai János Gimnázium közüzemi költség túlfizetése 

tárgyában tett intézkedésről szóló napirendet 
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A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen (egyhangú) szavazattal meghozta 

az alábbi határozatot: 

 

222/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiküldött napirendet az alábbi 

módosításokkal tárgyalásra elfogadja: 

3.1. napirend törlésre kerül és ennek alapján a többi napirend átszámozásra kerül 

3.8. napirendként felveszi a Bolyai János Gimnázium közüzemi költség túlfizetése 

tárgyában tett intézkedésről szóló napirendet 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bukodi Károly polgármester 

 

 

                            N A P I R E N D 

 

1. Napirend előtti felszólalások 

 

2. 2.         Munkaterv szerinti napirendek 
   

2.1 Tárgy: Jelentés a 2013/2014. oktatási év tapasztalatáról, valamint a 2014/2015.  

oktatási év indításáról az önkormányzati fenntartású intézményben. 

    

 Előadó: Oktatási intézmény vezetője  

 

    

2.2 Tárgy: …/2014./…./ Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 

szóló rendelet módosításáról (előirányzat módosítás)  

    

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

    

2.3 Tárgy: Jelentés a 2014. évi III. negyedéves pénzgazdálkodásról     

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

    

2.4 Tárgy: 2015. évi Belső ellenőri munkaterv     

 Előadó: Bukodi Károly polgármester     

       
 

3. Aktuális napirendek: 

   

3.1 Tárgy: …/2014./…/ önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Képviselő-

testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.2 Tárgy: Bizottság tagjainak megválasztása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.3 Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.4 Tárgy: Kertváros Gyáli Kistérség ülésein a Polgármester helyettesítése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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3.5 Tárgy: Lakossági járdaépítés támogatása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.6 Tárgy: Kátyúzási munkák megrendelése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.7 Tárgy: Tűzifa juttatás a téli időszakban  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.8 Tárgy: A Bolyai János Gimnázium közüzemi költség túlfizetése tárgyában tett 

intézkedés 

 Előadó: Dr. Szabó György jegyző 

   
 

4. Interpellációk       

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
 

 6. Egyebek 

 

7. ZÁRT ÜLÉS 

 

7.1 Tárgy. 2014. szeptember 01-től - 2014. december 31-ig közlekedési támogatásra 

jogosultak névsorának jóváhagyása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

2.1 napirend tárgya: Jelentés a 2013/2014. oktatási év tapasztalatáról, valamint a 

2014/2015. oktatási év indításáról az önkormányzati fenntartású intézményben. 

 

Bukodi Károly polgármester: Az intézményvezetők által készített beszámolókat 

mindenki megkapta. Az intézmények vezetőihez, illetve a napirenddel kapcsolatosan 

további kérdés észrevétel nem érkezett, így szavazást kér az alábbi határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013/2014. oktatási év tapasztalatáról, 

valamint a 2014/2015. oktatási év indításáról az önkormányzati fenntartású 

intézményben szóló jelentést elfogadta. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen (egyhangú) szavazattal meghozta 

az alábbi határozatot: 

223/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013/2014. oktatási év tapasztalatáról, 

valamint a 2014/2015. oktatási év indításáról az önkormányzati fenntartású 

intézményben szóló jelentést elfogadta 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ---- 
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2.2 napirend tárgya: …/2014./…./ Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi 

költségvetéséről szóló rendelet módosításáról (előirányzat módosítás) 

 

Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kíván-e 

valaki kiegészítéssel élni.  

 

dr.Szabó György jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ez a módosítás 

negyedévente szükséges, mely a megtörtént eseményeknek a költségvetési rendeletbe 

történő átvezetését jelenti.  

 

Bukodi Károly polgármester: A napirenddel kapcsolatosan további kérdés észrevétel 

nem érkezett, így szavazást kér az alábbi rendelet elfogadására: 

Ócsa Város Önkormányzatának 14/2014.(XI.14.) számú rendelete 

 a 2014.évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.06.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.  

 

                                                                       1.§. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1 /2014. (II.06.) számú 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  3. §-a  az alábbiak szerint módosul: 

 „3.§. 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetésében: 

       A kiadási és bevételei főösszegét: 1.085.631 eFt-ban, azaz:  

       egymilliárd nyolcvanötmillió hatszázharmincegyezer forintban határozza meg. 

 

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

összege - 54.736 eFt. 

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési 

kiadások 4. sor) (+/-) 

            -54 736 

 

   
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY 

ÖSSZEGE  

 Ezer forintban 

1. 2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.          -  
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oszlop 24. sor) 

2. 2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. 

oszlop 27. sor) 
        9 282   

3. 2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)         9 282 

   a.) működési egyenleg:  -  15.503 eFt 

   b.)  felhalmozási egyenleg: -  39.233 eFt 

 

(3) A költségvetési egyenleget az érvényben lévő folyószámla hitelszerződés 

rendelkezésre álló keretéből tudjuk finanszírozni.  

2.§. 

Az R. 4.§-a az alábbiak szerint módosul: 

 „(1) A 3.§. (1) bekezdésben megállapított módosított költségvetési bevételek 

forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását 

önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek módosított 

bevételeit és kiadásait a rendelet 

1.1 számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. 

 

(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosított bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 
 

 Önkormányzat működési bevétele:     439.900 eFt 

   ebből:  

   1.) Közhatalmi bevétel     380.500 eFt 

   2.) Intézményi működési bevétel     28.400 eFt 

   3.) Működési célú átvett pénzeszközök    31.000 eFt 

 

(3)  Önkormányzat normatív működés támogatásai:   449.767  eFt 

 

(4)    Felhalmozási bevételek:      195.964 eFt 

  

1.) Felhalmozási bevételek   101.000 eFt 

   2.)   Finanszírozás bevétel      94.729 eFt 

                       3.)   Felhalmozási célú támogatás          235 eFt 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                               1.085.631 eFt 

 

(5) Önkormányzat  működési kiadásai:      

883.283 eFt 

ebből: 

  1.) Személyi juttatások     283.100 eFt 

  2.) Munkaadókat terhelő járulékok     67.628 eFt 

  3.) Dologi kiadások     418.485 eFt 
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 4.) Egyéb működési célú támogatások Áh-kívülre 114.070 eFt 

  ebből: 

4.1. Céljellegű támogatások     74.021 eFt 

4.2. Szociális kiadások      40.049 eFt 

 

(6)    Felhalmozási költségvetés kiadásai:    140.468 eFt 

  ebből: 

  a.) Intézményi beruházások      31.185 eFt 

  b.) Felújítások        52.742 eFt 

  c.) Lakástámogatás            900 eFt 

d.) Egyéb felhalmozási  kiadások                                    55.641 eFt 

 

(7) Tartalékok                            21.887 

eFt 

 ebből: 

  Általános tartalék       21.887 eFt 

 

(8) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek              39.993 

eFt 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:                       1.085.631 eFt 

 

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

kiemelt előirányzatok. Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami 

(államigazgatási) feladatai 

 

1. Kötelező feladatok 

- városüzemeltetés 

- vagyongazdálkodás 

- közvilágítás 

- utak karbantartása 

- egészségügyi alapellátás biztosítása 

- alapfokú oktatáshoz feltételek biztosítása 

 

2. Önként vállalt feladatok 

- fizikoterápia 

- labor helyi tevékenysége 

 

3. 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 számú melléklet részletezi.” 
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3.§. 

 

Az R. 5.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(2)  A hitelműveletekkel kapcsolatos feladatellátással a 2014. évi költségvetési 

rendelet módosítását követően megbízza a Polgármestert.” 

 Az Önkormányzat kiadásainak fedezésére a rendelkezésre álló folyószámlahitel 

keret igénybevétele szükséges.  

4.§. 

 

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

 

„(1)  A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított bevételi 

előirányzatát 1.085.631 eFt-ban határozza meg.” 

 

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

 

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított kiadási 

előirányzatát 1.085.631 eFt-ban határozza meg. 

Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat tervezett bevételeit és 

kiadásait a 9.1. számú melléklet tartalmazza.” 

 

(3)  Az R. 11.§.(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(3) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési 

célú  

       finanszírozási kiadások összege: 357.391 eFt. 

 

5.§. 

 

Az R 15.§. (1) az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 21.887 eFt általános tartalékot állapít meg. 

A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.” 

 

6.§. 

 

Az R. 20.§. (10) az alábbiak szerint módosul: 

 

„(10) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

szeptember 15- ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.” 

 

 

7.§. 

 

(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. február 6-tól 

kell alkalmazni.  

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.  
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A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta  

 

14/2014./XI.14./ számú RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.06.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.  

 

                                                                       1.§. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1 /2014. (II.06.) számú 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  3. §-a  az alábbiak szerint módosul: 

 „3.§. 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetésében: 

       A kiadási és bevételei főösszegét: 1.085.631 eFt-ban, azaz:  

       egymilliárd nyolcvanötmillió hatszázharmincegyezer forintban határozza meg. 

 

(4) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg 

összege - 54.736 eFt. 

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési 

kiadások 4. sor) (+/-) 

            -54 736 

 

   
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY 

ÖSSZEGE  

 Ezer forintban 

1. 2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. 

oszlop 24. sor) 
         -  

2. 2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. 

oszlop 27. sor) 
        9 282   

3. 2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)         9 282 

 

   a.) működési egyenleg:  -  15.503 eFt 

   b.)  felhalmozási egyenleg: -  39.233 eFt 
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(5) A költségvetési egyenleget az érvényben lévő folyószámla hitelszerződés 

rendelkezésre álló keretéből tudjuk finanszírozni.  

2.§. 

Az R. 4.§-a az alábbiak szerint módosul: 

 „(1) A 3.§. (1) bekezdésben megállapított módosított költségvetési bevételek 

forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását 

önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek módosított 

bevételeit és kiadásait a rendelet 

1.1 számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. 

 

(11) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosított bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 
 

 Önkormányzat működési bevétele:     439.900 eFt 

   ebből:  

   1.) Közhatalmi bevétel     380.500 eFt 

   2.) Intézményi működési bevétel     28.400 eFt 

   3.) Működési célú átvett pénzeszközök    31.000 eFt 

 

(12)  Önkormányzat normatív működés támogatásai:   449.767  eFt 

 

(13)    Felhalmozási bevételek:      195.964 eFt 

  

1.) Felhalmozási bevételek   101.000 eFt 

   2.)   Finanszírozás bevétel      94.729 eFt 

                       3.)   Felhalmozási célú támogatás          235 eFt 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                               1.085.631 eFt 

 

(14) Önkormányzat  működési kiadásai:      

883.283 eFt 

ebből: 

  1.) Személyi juttatások     283.100 eFt 

  2.) Munkaadókat terhelő járulékok     67.628 eFt 

  3.) Dologi kiadások     418.485 eFt 

 4.) Egyéb működési célú támogatások Áh-kívülre 114.070 eFt 

  ebből: 

4.3. Céljellegű támogatások     74.021 eFt 

4.4. Szociális kiadások      40.049 eFt 

 

(15)    Felhalmozási költségvetés kiadásai:    140.468 eFt 

  ebből: 

  a.) Intézményi beruházások      31.185 eFt 

  b.) Felújítások        52.742 eFt 
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  c.) Lakástámogatás            900 eFt 

d.) Egyéb felhalmozási  kiadások                                    55.641 eFt 

 

(16) Tartalékok                            21.887 

eFt 

 ebből: 

  Általános tartalék       21.887 eFt 

 

(17) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek              39.993 

eFt 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:                       1.085.631 eFt 

 

(18) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok. Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami 

(államigazgatási) feladatai 

 

1. Kötelező feladatok 

- városüzemeltetés 

- vagyongazdálkodás 

- közvilágítás 

- utak karbantartása 

- egészségügyi alapellátás biztosítása 

- alapfokú oktatáshoz feltételek biztosítása 

 

2. Önként vállalt feladatok 

- fizikoterápia 

- labor helyi tevékenysége 

 

3. Állami, államigazgatási feladatok 

- helyi jogalkotás 

- építésügyi helyi igazgatás 

- adóigazgatás 

- szociális igazgatás 

- közterület-felügyelet 

 

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

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

 

3.§. 

 

Az R. 5.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(2)  A hitelműveletekkel kapcsolatos feladatellátással a 2014. évi költségvetési 

rendelet módosítását követően megbízza a Polgármestert.” 

 Az Önkormányzat kiadásainak fedezésére a rendelkezésre álló folyószámlahitel 

keret igénybevétele szükséges.  

 

4.§. 

 

(4) Az R. 11.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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„(1)  A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított bevételi 

előirányzatát 1.085.631 eFt-ban határozza meg.” 

 

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

 

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított kiadási 

előirányzatát 1.085.631 eFt-ban határozza meg. 

Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat tervezett bevételeit és 

kiadásait a 9.1. számú melléklet tartalmazza.” 

 

(6)  Az R. 11.§.(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(3) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési 

célú  

       finanszírozási kiadások összege: 357.391 eFt. 

 

5.§. 

 

Az R 15.§. (1) az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 21.887 eFt általános tartalékot állapít meg. 

A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.” 

 

6.§. 

 

Az R. 20.§. (10) az alábbiak szerint módosul: 

 

„(10) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

szeptember 15-   ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.” 

 

 

7.§. 

 

(3) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. február 6-tól 

kell alkalmazni.  

(4) A rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.  

 

 

2.3 napirend tárgya:  Jelentés a 2014. évi III. negyedéves pénzgazdálkodásról 

 

Bukodi Károly polgármester: A napirenddel kapcsolatos kérdés, észrevétel nem 

érkezett, így szavazást kér az alábbi napirendi javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. III. negyedéves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztatást elfogadja. 
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A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen (egyhangú) szavazattal meghozta 

az alábbi határozatot: 

224/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. III. negyedéves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztatást elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ------ 

 

 

2.4 napirend tárgya:  2015. évi Belső ellenőri munkaterv 

 

Bukodi Károly polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jövő évben 

minden intézményben és a hivatalban megtörténik a belső ellenőrzés a csatolt ütemterv 

szerint. A napirenddel kapcsolatos kérdés, észrevétel nem érkezett, így szavazást kér az 

alábbi határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi Belső ellenőri munkatervet 

jóváhagyólag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen (egyhangú) szavazattal meghozta 

az alábbi határozatot: 

225/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi Belső ellenőri munkatervet 

jóváhagyólag elfogadta. 

 

Határidő: azonnal, folyamatos 

Felelős:   pénzügyi vezető 

 

 

3.1 napirend tárgya: …/2014./…/ önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

Bukodi Károly polgármester: Az átnézett Szervezeti és Működési Szabályzathoz az 

alábbi kiegészítésekkel élne: 

- 10. § (1) bekezdése úgy szól, hogy a képviselő-testület a munkaterv alapján évente 11 

rendes ülést tart. Az eddigi években júliusban nem ülésezett a testület, de az elmúlt évek 

tapasztalatai alapján mindig tartottunk egy-két rendkívüli ülést. Javasolja, hogy 

módosuljon ez a rész úgy, hogy vagy 12 rendes ülés vagy azt, hogy minden hónapban 

rendes testületi ülést tart.  

- 10. § (2) bekezdése alapján eddig a rendes ülést minden hónap utolsó szerdáján 16.00 

órára kell összehívni. Javasolja továbbra is ezt az időpontot, de jelenleg több észrevétel 

is érkezett, hogy az ülés 17.00 órára kerüljön összehívásra  

 

Horváth Tamás alpolgármester: A törvény alapján munkáltatóknak mindenkit el kell 

engedni a munkahelyéről, hogy részt tudjon venni a testületi ülésen.  

 

Puskás Imre képviselő: Nem a munkahellyel van a probléma, hanem az utazással, de 

természetesen nem probléma neki a 16.00 órai kezdés sem.  
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Kánai Gergely képviselő: Neki sem probléma a 16.00 órai kezdés. 

 

Bukodi Károly polgármester: A 10. § (1) bekezdése eddig így szólt: 

A képviselő-testület minden év július 1-e és augusztus 20-a között nyári szünetet tart. A 

nyári szünet ideje alatt a képviselő-testület a nem kizárólagos hatáskörök gyakorlását a 

polgármesterre ruházza azzal, hogy a nyári szünetet követő első rendes ülésen az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről köteles a képviselő-testületnek beszámolni. A 

nyári szünet ideje alatt felmerülő és a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó, 

azonnali intézkedést igénylő ügyekben rendkívüli ülést össze kell hívni. 

Véleménye szerint, mivel a Képviselő-testület minden hónapban tart testületi ülést, így 

okafogyottá válik a 10. §. (5) bekezdése, azt kéri törölni.   

11. § (3) bekezdése így szól: A polgármester az indítvány benyújtásától számított 8 

munkanapon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni. Véleménye szerint ez legyen 5 

munkanap.  

 

Dr. Szabó György jegyző: Kánai Gergely képviselő úr nyújtotta be ezt az egyik 

módosító javaslatot. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a rendkívüli ülést, mint minden 

ülést a polgármester hív össze. Az eddigi gyakorlat, hogy a polgármester úr 

kezdeményezte a rendkívüli testületi ülés összehívását. Nem volt arra példa, hogy a 

képviselő-testület kötelezte volna a polgármestert a testületi ülés összehívására. Ha a 

képviselő testület kötelezi a polgármestert 5 munkanapon belül összehívni a rendkívüli 

ülést, azaz ha nem polgármesteri kezdeményezésből fakad, akkor elképzelhető, hogy a 

döntést elősegítő anyagok, például szakvélemény, állásfoglalás, nem érkezem meg 

határidőre, kerülnek beszerzésre.  

Javasolja a képviselő testületnek, hogy abban az esetben, amikor képviselő-testületi 

kötelezésre hívja össze a polgármester az ülést maradjon meg a 8 munkanap, hogy az 

ülést érdemben elő lehessen készíteni, a szükséges anyagokat be lehessen szerezni, hogy 

a képviselő-testület érdemben tudjon dönteni.  

 

Bukodi Károly polgármester: Jegyző úr javaslatát elfogadja, a módosítási kérelmét 

visszavonja.  

 

Kánai Gergely képviselő: Jegyző úr javaslatát elfogadja, a módosítási kérelmét 

visszavonja.  

 

Bukodi Károly polgármester: Javasolja a 17. § (2) bekezdés e.) pontját kéri javítani, 

hiszen csak egy nemzetiségi önkormányzat van.  

A 18. § (5) bekezdés a napirendekről, javasolja, hogy a munkaterv szerinti napirendek 

első napirendi pontjaként szerepeljen: Beszámoló az előző hónapban megtett 

intézkedésekről, így a d.) tájékoztatók, közérdekű kérdések, kérdés feltétel, 

bejelentések, javaslatok pontot pedig kérné törölni.  

A 19. § (2) bekezdéséből kimaradt az aljegyző, kérné felvenni az e.) pontban.  

A 22. § (1) bekezdését kérné módosítani, hogy a képviselőnek az elnök kérdésére egy 

szóban (igen-nem) nyilatkoznia kell az interpellációra adott válasz elfogadásáról – 

kérdésenként. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján kérné így módosítani.  

A 22. § (2) bekezdés első mondata kiegészülne: A mennyiben az interpellációra adott 

választ az interpelláló nem fogadja el, az elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül, 

kérdésenként, egyszerű többséggel határoz.  
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A 41. § (1) bekezdés c.) pontját stilisztikailag kiegészíteni, hogy határozatot hoz. 

Ugyanezen napirend (3) bekezdés e.) pontjába felvenni az aljegyzőt.  

Az 53. § (1) bekezdésében az ülést az elnök, vagy a polgármester hívja össze úgy, hogy 

az érdekeltek a meghívót és az előterjesztéseket legalább az ülést megelőző 5 

munkanappal kézhez kapják. Kérné egyeztetni, hogy akkor nap vagy munkanap 

szerepeljen.  

 

Dr. Szabó György jegyző: Az elmúlt ciklusban a legtöbbet ülésező bizottság, a 

Gazdasági Bizottság volt. Véleménye szerint 5 nappal előtte kapja meg az anyagot a 

bizottság. Testületi ülések előtt pedig a képviselők részére pedig már úgy kell az 

anyagot megküldeni, hogy azt már véleményezte a Gazdasági Bizottság, ami 

munkanapok megszabása esetén kivitelezhetetlen, hiszen akkor a bizottságnak már a 

testületi ülés előtt két héttel is akár üléseznie kellene.  

 

Kardos Zoltán képviselő: Egyetért Jegyző úrral és javasolja mindenképp az 5 napot.  

 

Bukodi Károly polgármester: Kérdésként veti fel, hogy az 1. számú melléklet 1.1.7-es 

pontja - dönt a megüresedett és épülő önkormányzati lakások juttatásának jogcíméről, - 

pontosan mit is takar.  

 

Dr. Szabó György jegyző: Az önkormányzati ingatlanok bérbeadására kétféle 

lehetőség van, egyrészt a szociális helyzet figyelembevételével, ilyenkor szociális 

bérlakásokról beszélünk, másrészt piaci alapon is bérbe lehet adni az ingatlanokat. 

Hangsúlyozza, hogy ez csak egy jogszabály által biztosított lehetőség, de az elmúlt 

években, tekintettel az önkormányzati lakások csekély számára is, nem volt arra példa, 

hogy piaci alapon került volna önkormányzati ingatlan bérbeadásra. Mivel ezek az 

ingatlanok legtöbb esetben, mondhatni 100%-os esetben, szolgálati férőhelyként, 

valamelyik intézményhez kötődően, pedagógus elszállásolására szolgálnak. 

 

Bukodi Károly polgármester: Kérdésként felveti, hogy nem mond-e ellent 2.1.1-es 

pontnak, hogy a polgármesteri hatáskör alatt az intézményvezető kezdeményezésére 

dönt a szolgálati jellegű bérlakás kiutalásáról és a bérleti szerződést aláírja. 

A 2. számú mellékletben a Gazdasági Bizottság feladatai közül törölni és a 

Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság feladatai közé tenni 

javasolja a: 

2.2.4 a városrendezési, - fejlesztési tervek, környezetvédelmi- és lakáskoncepció 

kidolgozásában, figyelemmel kíséri és segíti ezek hatályosulását, 

2.2.5 a telekárak kialakításában, 

2.2.6 a településrendezési terv előkészítésében, 

2.2.7 a településtervezési munkában, 

2.3.17 a településtervezést, a településfejlesztést, környezetvédelmet, kommunális 

ellátást, idegenforgalmat érintő előterjesztéseket, javaslatokat, 

2.3.18 a város idegenforgalmi koncepcióját, terveit, 

2.3.22 a területfejlesztés körébe tartozó önkormányzati rendelet-tervezeteket, 

2.3.23 a város térképészeti határmódosításait, 

2.4.8 a területfejlesztéssel kapcsolatos tervek hatályosulását, 

2.4.9 és segíti az önkormányzati földingatlanok számbavételét, feltárását és a 

tulajdonosi érdek érvényesítését. 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság feladatai közül törölni javasolja,a 

4.2.7 az egészségügyi intézmények költségvetését, 
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4.2.8 az egészségügyi intézmények alapítására, megszüntetésére, átszervezésére 

vonatkozó javaslatokat, 

4.3.1 az egészségügyi gondoskodás fejlesztésében,  

4.3.3 az egészségügyi intézmények létrehozására, működtetésére, megszüntetésére vagy 

átszervezésére, és közreműködik ezek megvalósításában, 

4.3.4 az egészségügyi fejlesztés érdekében kiírt pályázaton való részvételre, az 

Önkormányzat nevében benyújtandó pályázat elkészítésében. 

4.4.13 és értékeli az egészségügyi intézmények szakmai munkáját, gazdálkodását, a 

4.4.14 lakosság egészségügyi állapotát, 

4.4.15 és részt vesz az egészségügyi alapellátás, valamint a központi orvosi ügyelet 

felügyeletében, indokolt esetben javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére, 

4.4.16 az Önkormányzat által vezetett, felügyelt egészségügyi intézmények 

jogszabályszerű működését, szakmai munkáját, az Önkormányzat határozatainak 

végrehajtását, 

4.5.13 a város lakosságának egészségügyi ellátásában részt vevő valamennyi 

egészségügyi intézménnyel. 

4.6 Együttműködik az egészségügyi ellátási szerződés alapján működő egészségügyi 

szolgáltatóknál a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 

4.7 Előkészíti az egészségügyi alapellátást, valamint a városban működő egészségügyi 

intézményeket érintő képviselő-testületi döntéseket, ellenőrzi a döntések végrehajtását. 

A 4. számú melléklet 5.1. pontjában titkárság szerepeljen, ne jegyzői iroda. 

A 7. számú függelékből törlésre javasolja Kertváros Gyáli Kistérségi Többcélú Társulás 

tagjai közül Felsőpakony települést.  

 

dr.Szabó György jegyző: A rendelet-tervezet elkészítésekor még nem látták a 

bizottsági szerkezeteket.  A beterjesztett SZMSZ szinte 99,9 %-ába megegyezik az 

előzővel, csak a helyhatósági választást követő új Ötv. szerinti kötelező átvezetések 

történtek benne. Ügyrendi javaslata, hogy amit a Polgármester úr elmondott, arról 

egyben szavazzanak. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SZMSZ rendelet-tervezethez Bukodi 

Károly polgármester alábbi módosító javaslatait elfogadta: 

- 10.§. (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület minden 

hónapban rendes testületi ülést tart. 

- A 10.§. (5) bekezdése törlésre kerül. 

- 17. § (2) bek. e./ pontja az alábbiak szerint módosul: a nemzetiségi önkormányzat 

elnökétől; 

- 18. § (5) bek. új a./ ponttal egészüljön ki a következők szerint: beszámoló az előző 

hónapban megtett intézkedésekről,  

- az előbbi módosulás után átszámozott sorban az e./ pont törlésre kerüljön, 

- 19. §. (2) bek. e./ pontjaként kerüljön be előterjesztőként az aljegyző, 

- 22.§. (1) bek. első mondat vége kiegészül …kérdésenként. – kifejezéssel. 

- 22.§. (2) bek. első mondata kiegészül az alábbiak szerint … vita nélkül kérdésenként, 

egyszerű …. 

- 22.§. (3) bek. első mondata kiegészül az alábbiak szerint … írásban kérdésenként 

tájékoztatja… 

- 41.§. (1) bek. c./ pontja kiegészül a következők szerint: normatív határozatot hoz, 

- 41.§. (3) bek. e./ pontja kiegészül a következővel: az aljegyző. 
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- A 2. számú mellékletben a Gazdasági Bizottság feladatai közül törölni és a 

Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság feladatai közé 

tenni javasolja a   

2.2.4 a városrendezési, -fejlesztési tervek, környezetvédelmi- és lakáskoncepció 

kidolgozásában, figyelemmel kíséri és segíti ezek hatályosulását, 

2.2.5 a telekárak kialakításában, 

2.2.6 a településrendezési terv előkészítésében, 

2.2.7 a településtervezési munkában, 

2.3.17 a településtervezést, a településfejlesztést, környezetvédelmet, kommunális 

ellátást, idegenforgalmat érintő előterjesztéseket, javaslatokat, 

2.3.18 a város idegenforgalmi koncepcióját, terveit, 

2.3.22 a területfejlesztés körébe tartozó önkormányzati rendelet-tervezeteket, 

2.3.23 a város térképészeti határmódosításait, 

2.4.8 a területfejlesztéssel kapcsolatos tervek hatályosulását, 

2.4.9 és segíti az önkormányzati földingatlanok számbavételét, feltárását és a 

tulajdonosi érdek érvényesítését. 

-  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság feladatai közül törölni javasolja,a 

4.2.7 az egészségügyi intézmények költségvetését, 

4.2.8 az egészségügyi intézmények alapítására, megszüntetésére, átszervezésére 

vonatkozó javaslatokat, 

4.3.1 az egészségügyi gondoskodás fejlesztésében,  

4.3.3 az egészségügyi intézmények létrehozására, működtetésére, megszüntetésére 

vagy átszervezésére, és közreműködik ezek megvalósításában, 

4.3.4 az egészségügyi fejlesztés érdekében kiírt pályázaton való részvételre, az 

Önkormányzat nevében benyújtandó pályázat elkészítésében. 

4.4.13 és értékeli az egészségügyi intézmények szakmai munkáját, gazdálkodását, a 

4.4.14 lakosság egészségügyi állapotát, 

4.4.15 és részt vesz az egészségügyi alapellátás, valamint a központi orvosi ügyelet 

felügyeletében, indokolt esetben javaslatot tesz a szükséges intézkedések 

megtételére, 

4.4.16 az Önkormányzat által vezetett, felügyelt egészségügyi intézmények 

jogszabályszerű működését, szakmai munkáját, az Önkormányzat határozatainak 

végrehajtását, 

4.5.13 a város lakosságának egészségügyi ellátásában részt vevő valamennyi 

egészségügyi intézménnyel. 

4.6 Együttműködik az egészségügyi ellátási szerződés alapján működő 

egészségügyi  szolgáltatóknál a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 

4.7 Előkészíti az egészségügyi alapellátást, valamint a városban működő 

egészségügyi intézményeket érintő képviselő-testületi döntéseket, ellenőrzi a 

döntések végrehajtását. 

- 4. számú melléklet 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 

 …A titkárság köteles megtagadni a jegyző…. 

- 7. számú függelékből törlésre javasolja  

Kertváros Gyáli Kistérségi Többcélú Társulás tagjai közül Felsőpakony települést.  
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A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen (egyhangú) szavazattal meghozta 

az alábbi határozatot: 

226/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SZMSZ rendelet-tervezethez Bukodi 

Károly polgármester alábbi módosító javaslatait elfogadta: 

- 10.§. (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület minden 

hónapban rendes testületi ülést tart. 

- A 10.§. (5) bekezdése törlésre kerül. 

- 17. § (2) bek. e./ pontja az alábbiak szerint módosul: a nemzetiségi önkormányzat 

elnökétől; 

- 18. § (5) bek. új a./ ponttal egészüljön ki a következők szerint: beszámoló az előző 

hónapban megtett intézkedésekről,  

- az előbbi módosulás után átszámozott sorban az e./ pont törlésre kerüljön, 

- 19. §. (2) bek. e./ pontjaként kerüljön be előterjesztőként az aljegyző, 

- 22.§. (1) bek. első mondat vége kiegészül …kérdésenként. – kifejezéssel. 

- 22.§. (2) bek. első mondata kiegészül az alábbiak szerint … vita nélkül kérdésenként, 

egyszerű …. 

- 22.§. (3) bek. első mondata kiegészül az alábbiak szerint … írásban kérdésenként 

tájékoztatja… 

- 41.§. (1) bek. c./ pontja kiegészül a következők szerint: normatív határozatot hoz, 

- 41.§. (3) bek. e./ pontja kiegészül a következővel: az aljegyző. 

- A 2. számú mellékletben a Gazdasági Bizottság feladatai közül törölni és a 

Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság feladatai közé 

tenni javasolja a   

2.2.4 a városrendezési, -fejlesztési tervek, környezetvédelmi- és lakáskoncepció 

kidolgozásában, figyelemmel kíséri és segíti ezek hatályosulását, 

2.2.5 a telekárak kialakításában, 

2.2.6 a településrendezési terv előkészítésében, 

2.2.7 a településtervezési munkában, 

2.3.17 a településtervezést, a településfejlesztést, környezetvédelmet, kommunális 

ellátást, idegenforgalmat érintő előterjesztéseket, javaslatokat, 

2.3.18 a város idegenforgalmi koncepcióját, terveit, 

2.3.22 a területfejlesztés körébe tartozó önkormányzati rendelet-tervezeteket, 

2.3.23 a város térképészeti határmódosításait, 

2.4.8 a területfejlesztéssel kapcsolatos tervek hatályosulását, 

2.4.9 és segíti az önkormányzati földingatlanok számbavételét, feltárását és a 

tulajdonosi érdek érvényesítését. 

-  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság feladatai közül törölni javasolja,a 

4.2.7 az egészségügyi intézmények költségvetését, 

4.2.8 az egészségügyi intézmények alapítására, megszüntetésére, átszervezésére 

vonatkozó javaslatokat, 

4.3.1 az egészségügyi gondoskodás fejlesztésében,  

4.3.3 az egészségügyi intézmények létrehozására, működtetésére, megszüntetésére 

vagy átszervezésére, és közreműködik ezek megvalósításában, 

4.3.4 az egészségügyi fejlesztés érdekében kiírt pályázaton való részvételre, az 

Önkormányzat nevében benyújtandó pályázat elkészítésében. 

4.4.13 és értékeli az egészségügyi intézmények szakmai munkáját, gazdálkodását, a 

4.4.14 lakosság egészségügyi állapotát, 
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4.4.15 és részt vesz az egészségügyi alapellátás, valamint a központi orvosi ügyelet 

felügyeletében, indokolt esetben javaslatot tesz a szükséges intézkedések 

megtételére, 

4.4.16 az Önkormányzat által vezetett, felügyelt egészségügyi intézmények 

jogszabályszerű működését, szakmai munkáját, az Önkormányzat határozatainak 

végrehajtását, 

4.5.13 a város lakosságának egészségügyi ellátásában részt vevő valamennyi 

egészségügyi intézménnyel. 

4.6 Együttműködik az egészségügyi ellátási szerződés alapján működő 

egészségügyi  szolgáltatóknál a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 

4.7 Előkészíti az egészségügyi alapellátást, valamint a városban működő 

egészségügyi intézményeket érintő képviselő-testületi döntéseket, ellenőrzi a 

döntések végrehajtását. 

- 4. számú melléklet 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 

 … A titkárság köteles megtagadni a jegyző…. 

- 7. számú függelékből törlésre javasolja  

Kertváros Gyáli Kistérségi Többcélú Társulás tagjai közül Felsőpakony települést.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Kánai Gergely képviselő úrnak adja át a szót az SZMSZ 

módosítások ismertetésére. 

 

Kánai Gergely képviselő: Az egyik javaslata most került elfogadásra. A rendkívüli 

ülés összehívására lenne javaslata, miszerint 24 órával előbb tudják meg annak 

időpontját. Nem az összes anyagot kéri, csak egy jelzést a munkahelyi feladataik 

átszervezése érdekében.  

 

dr.Szabó György jegyző: A rendkívüli ülés valami azonnali döntés igényel. Az elmúlt 

ciklusokban olyan rendkívüli ülés nem volt, ami azonnali ülést kívánt. Rossz példának 

hozza, hogyha a városban robbanás történik, akkor ez a korlát akadályozza az azonnali 

ülés összehívását. Javasolja, hogy a módosításba kerüljön bele – ha csak havária vagy 

egyéb más halasztást nem tűrő esemény nem indokolja - , jogilag így tudná körülírni. 

 

Kánai Gergely képviselő: Elfogadja a javaslatot. A másik javaslata a 

Településfejlesztési Bizottság feladataival kapcsolatos, melyet mellékletben megküldött 

mindenkinek. Csak egyszerűsítette az eredetit, érdemben nem változtatott. A másik egy 

név-változtatás a Településfejlesztési bizottság helyett Városfejlesztési, 

Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottságra. Írásos javaslatában még szerepelt a 

Turisztika is, de azt kivenné. A turisztikai részek az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottsághoz kerülnének.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: Kánai Gergely képviselő javaslatában szereplő 

véleményezi címszó alatti 2.1 pontot nem látja indokoltnak a Városfejlesztési, 

Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság hatáskörébe, azért mert ez az egész 

Képviselő-testületre vonatkozik, és ugyanúgy másik bizottságokra is. A közrend és 

közbiztonság helyzetén a 3.1 és 3.5 pontokon is elgondolkodott, hogy bekerüljön-e 

ehhez a bizottsághoz.  
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Kánai Gergely képviselő: Ez benne volt már, Ő nem nyúlt ehhez.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: Akkor elnézést kér és javasolja ezt a három pontot az 

eredetiből kivenni.  

 

dr.Gallai Zoltán képviselő: A „véleményez”-éssel nem ért egyet, mert a bizottság 

előbb véleményez és utána hoz döntést és ez kerül a Képviselő-testület elé.  

 

dr.Szabó György jegyző: A lényege, hogy nem lehet egy bizottsághoz telepíteni olyan 

feladatot, amelyik sokkal inkább egy másik bizottsághoz tartozik, nem indokolt. Jelen 

esetben egy önkormányzati cégalapítás – elsősorban a Gazdasági Bizottsághoz. 

Végeredményben minden döntési jogkör a Képviselő-testületnél van. Ez olyan súlyú 

ügy, melyben a Képviselő-testület dönthet, esetleg minősített többséggel is.  

 

Hantos Péter képviselő: Egyetért dr. Gallai képviselő úrral. Lesznek bizottságok, akik 

szakmai kompetenciát mutatnak fel. Miért ne véleményezhetnék a bizottságok ezeket az 

ügyeket? Nem döntést hoznak. Ne csorbítsák a bizottságok jogkörét.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: Ez nem csorbítás. Világosan kiderül, hogy a 2.1 pont 

nem az új bizottság hatásköre, hanem gazdasági kérdés. Azt el tudja fogadni, hogy 

kerüljön át a Gazdasági Bizottsághoz, de, hogy ezt a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi 

és Természetvédelmi Bizottság véleményezze, nem tudja elfogadni, mert nem tartozik 

hozzá. Ugyanígy a közrend-közbiztonság, városüzemeltetés sem fog az új bizottsághoz 

tartozni. Egy bizottságnak nincs döntési jogköre. Az elmúlt időszakban történt azonban, 

hogy valamely bizottság behozott a Képviselő-testület elé témát tárgyalásra. Ez nem 

bizottsági döntés, hanem többségi vélemény. Minden képviselő és minden bizottság 

mindent véleményezhet, figyelemmel kísérhet és kapcsolatot tarthat, de ezek a témák 

nem tartoznak ehhez a bizottsághoz.  

 

Hantos Péter képviselő: De, ha ez nem tartozik a bizottság hatáskörébe, akkor nem 

kerül elé és nem is tárgyalja. Abban egyetért, hogy gazdasági szervezeteknél a 

Gazdasági Bizottság döntsön, de létrejöhetnek más tevékenységet célzó szervezetek, 

ami beletartozhat a kultúra és a településfejlesztés területébe.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: Világosan le van írva „önkormányzati intézmény, 

gazdasági társaság alapítása”, nem kultúrával kapcsolatos. Kilóg a bizottsági feladatok 

sorából.  

 

Kánai Gergely képviselő: Egyetért azzal, hogy az Alpolgármester úr által említett 

közbiztonsággal kapcsolatos pontok kerüljenek ki a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi 

és Természetvédelmi Bizottság feladatai közül. A most említett önkormányzati 

intézmény, gazdasági társaságra vonatkozó pont pedig kerüljön a Gazdasági 

Bizottsághoz.  

 

Bukodi Károly polgármester: Kánai Gergely előterjesztőként elfogadta a javaslatot, 

így nem kér szavazást.  

 

Kardos Zoltán képviselő: Megkérdezi, hogy a 2.3.18 pont akkor a Gazdasági bizottság 

feladatai közül kikerül?  
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dr.Szabó György jegyző: Igen, azt már a Polgármester úr javaslatként elfogadták. Ez a 

pont és a turisztikai feladatok is mind az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz 

kerülnek.  

 

Bukodi Károly polgármester:  Szavazást kér az újonnan megalakuló bizottság 

elnevezésére a következők szerint: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

SZMSZ tervezethez Kánai Gergely képviselő módosító javaslata alapján elfogadva a 

Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnevezést. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen (egyhangú) szavazattal meghozta 

az alábbi határozatot: 

227/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SZMSZ tervezethez Kánai Gergely 

képviselő módosító javaslata alapján elfogadva a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és 

Természetvédelmi Bizottság elnevezést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Az elhangzott SZMSZ rendelet módosítások 

elfogadására kér szavazást a következők szerint: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete az SZMSZ rendelet tervezethez Kánai Gergely képviselő és Horváth Tamás 

alpolgármester alábbi módosító javaslatait elfogadta: 

-  A 12.§. új (4) bekezdéssel egészüljön ki a következők szerint: Rendkívüli ülésre 

szóló meghívót - ha csak havária vagy egyéb más halasztást nem tűrő esemény 

nem indokolja - legalább 24 órával az ülés előtt kell kézbesíteni.  

- Az 51.§. (1) bek. c./ pontjában a következőre változik: Városfejlesztési, 

Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottságot 5 fővel, 

- A 2. számú melléklet 3. pontjában a bizottság elnevezése a következőre változik: 

Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság. 

- A 2. számú mellékletben a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és 

Természetvédelmi Bizottság feladatai az alábbiak szerint módosulnak: 
3.1 Közreműködik 

3.1.1 A városfejlesztéssel összefüggő gazdaságfejlesztési, turisztikai és 

természetvédelmi célok és feladatok meghatározásában, az önkormányzat 

gazdaságfejlesztési programjának kidolgozásában és végrehajtásában, 

3.1.2 A várost érintő rendezési, - fejlesztési tervek előkészítésében és 

kidolgozásában, 

3.1.3 A városfejlesztés erőforrásainak feltárásában, 

3.1.4 Az éves költségvetési koncepció és költségvetés összeállításában. 

3.2 Véleményezi 

3.2.1 A településrendezést, településfejlesztést, környezetvédelmet, turizmust érintő 

rendeletek tervezetét, valamint az ezekkel összefüggésben készülő fejlesztési 

dokumentumokat, 

3.2.2 A fejlesztési és beruházási tartalmú előterjesztéseket, 

3.2.3 és állást foglal önkormányzati ingatlanok és helyiségek hasznosítására 

vonatkozó ügyekben, 
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3.2.4 Az önkormányzati földek hasznosítására vonatkozó javaslatokat, az 

elhanyagolt területek művelésbe történő visszaállítását. 

3.3 Figyelemmel kíséri 

3.3.1 Az önkormányzati vagyon rendeltetésszerű felhasználását, az önkormányzati 

beruházásokat, 

3.3.2 A településfejlesztéssel, településrendezéssel, környezetvédelemmel, 

turizmussal kapcsolatos tervek/rendeletek hatályosulását, 

3.3.3 A városüzemeltetést, városfenntartást, az ezzel kapcsolatos intézményi 

munkát, valamint a város infrastrukturális fejlesztéseit, 

3.3.4 és segíti az önkormányzati földingatlanok számbavételét, feltárását és a 

tulajdonosi érdek érvényesítését. 

3.4 Kapcsolatot tart 

3.4.1 A tevékenységének magas szintű végzéséhez szükséges gazdasági, civil, és 

állami szereplőkkel, valamint szervezetekkel, 

3.4.2 A városüzemeltetést végző szervezettel. 

-  A 2. számú mellékletben a Gazdasági Bizottsági feladatok közül az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság feladati közé kerüljön a 

3.2.1 A városfejlesztéssel összefüggő gazdaságfejlesztési, turisztikai és 

természetvédelmi célok és feladatok meghatározásában, az önkormányzat 

gazdaságfejlesztési programjának kidolgozásában és végrehajtásában, 

3.3.1 a településrendezést, településfejlesztést, környezetvédelmet, turizmust érintő 

rendeletek tervezetét, valamint az ezekkel összefüggésben készülő fejlesztési 

dokumentumokat, 

3.4.2 a településfejlesztéssel, településrendezéssel, környezetvédelemmel, 

turizmussal kapcsolatos tervek/rendeletek hatályosulását. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen 1 tartózkodó szavazattal meghozta 

az alábbi határozatot: 

228/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SZMSZ rendelet tervezethez Kánai 

Gergely képviselő és Horváth Tamás alpolgármester alábbi módosító javaslatait 

elfogadta: 

-  A 12.§. új (4) bekezdéssel egészüljön ki a következők szerint: Rendkívüli ülésre 

szóló meghívót - ha csak havária vagy egyéb más halasztást nem tűrő esemény 

nem indokolja - legalább 24 órával az ülés előtt kell kézbesíteni.  

- Az 51.§. (1) bek. c./ pontjában a következőre változik: Városfejlesztési, 

Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottságot 5 fővel, 

- A 2. számú melléklet 3. pontjában a bizottság elnevezése a következőre változik: 

Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság. 

- A 2. számú mellékletben a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és 

Természetvédelmi Bizottság feladatai az alábbiak szerint módosulnak: 
3.1 Közreműködik 
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3.1.1 A városfejlesztéssel összefüggő gazdaságfejlesztési, turisztikai és 

természetvédelmi célok és feladatok meghatározásában, az önkormányzat 

gazdaságfejlesztési programjának kidolgozásában és végrehajtásában, 

3.1.2 A várost érintő rendezési, - fejlesztési tervek előkészítésében és 

kidolgozásában, 

3.1.3 A városfejlesztés erőforrásainak feltárásában, 

3.1.4 Az éves költségvetési koncepció és költségvetés összeállításában. 

3.2 Véleményezi 

3.2.1 A településrendezést, településfejlesztést, környezetvédelmet, turizmust érintő 

rendeletek tervezetét, valamint az ezekkel összefüggésben készülő fejlesztési 

dokumentumokat, 

3.2.2 A fejlesztési és beruházási tartalmú előterjesztéseket, 

3.2.3 és állást foglal önkormányzati ingatlanok és helyiségek hasznosítására 

vonatkozó ügyekben, 

3.2.4 Az önkormányzati földek hasznosítására vonatkozó javaslatokat, az 

elhanyagolt területek művelésbe történő visszaállítását. 

3.3 Figyelemmel kíséri 

3.3.1 Az önkormányzati vagyon rendeltetésszerű felhasználását, az önkormányzati 

beruházásokat, 

3.3.2 A településfejlesztéssel, településrendezéssel, környezetvédelemmel, 

turizmussal kapcsolatos tervek/rendeletek hatályosulását, 

3.3.3 A városüzemeltetést, városfenntartást, az ezzel kapcsolatos intézményi 

munkát, valamint a város infrastrukturális fejlesztéseit, 

3.3.4 és segíti az önkormányzati földingatlanok számbavételét, feltárását és a 

tulajdonosi érdek érvényesítését. 

3.4 Kapcsolatot tart 

3.4.1 A tevékenységének magas szintű végzéséhez szükséges gazdasági, civil, és 

állami szereplőkkel, valamint szervezetekkel, 

3.4.2 A városüzemeltetést végző szervezettel. 

-  A 2. számú mellékletben a Gazdasági Bizottsági feladatok közül az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság feladati közé kerüljön a 

3.2.1 A városfejlesztéssel összefüggő gazdaságfejlesztési, turisztikai és 

természetvédelmi célok és feladatok meghatározásában, az önkormányzat 

gazdaságfejlesztési programjának kidolgozásában és végrehajtásában, 

3.3.1 a településrendezést, településfejlesztést, környezetvédelmet, turizmust érintő 

rendeletek tervezetét, valamint az ezekkel összefüggésben készülő fejlesztési 

dokumentumokat, 

3.4.2 a településfejlesztéssel, településrendezéssel, környezetvédelemmel, 

turizmussal kapcsolatos tervek/rendeletek hatályosulását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester: Az elfogadott módosításokkal kéri elfogadni az 

elhangzott módosításokat tartalmazó végleges SZMSZ-t. 
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A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta  

 

15/2014./XI.14./ számú RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

 

I.fejezet 

Bevezető rész 

1.§. 

 

(1)  Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés d) pontjában foglaltak, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. 

§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti és Működési 

Szabályzatot (a továbbiakban: SZMSZ) alkotja. 

 (2)  Az önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben 

demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a 

helyi közakaratot, lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége – 

közvetlenül, választott helyi önkormányzata útján – önállóan és demokratikusan 

intézze a helyi érdekű közügyeket. 

(3) Ócsa Város jelképeit, címer, zászló a Képviselő-testület a 10/1996.(VIII.28.) Ök. 

számú rendeletben foglaltak szerint alkotta meg.  

(4) Az önkormányzat által alapított elismerő díjak megnevezését és adományozásuk 

rendjét az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 

2/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet tartalmazza.  

(5) Ócsa városában, figyelemmel a helyi szokásokra, sajátosságokra a nemzeti és 

állami ünnepnapokon túl, az alábbi ünnepnapokon kerül sor közös 

megemlékezésre.  

a)  január 22-én a Magyar Kultúra Napja, a Himnusz születésnapja, az ócsai 

kitüntető díjak, díszpolgári cím, elismerések átadásának alkalma, 

b) Városi Vigasság Napja, Ócsa várossá válásának ünneplése. 

 

II. fejezet 

Általános rendelkezések 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Ócsa Város Önkormányzat 

(továbbiakban: önkormányzat). 

(2) Az önkormányzat székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. 

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

(4) Az önkormányzat közigazgatási területének leírását az 1. számú függelék 

tartalmazza.  

 

3. § 

 

(1) A képviselő-testület tagjainak száma 9 fő, polgármester, 8 fő egyéni listán 

mandátumot szerzett képviselő. A képviselő-testület tagjainak névjegyzékét és a 

jelölő szervezeteket az 2. sz. függelék tartalmazza. 
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(2) A szavazókörök határait és területi leírását a 3. sz. függelék tartalmazza. 

 

III. fejezet 

Az önkormányzat jogállása 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat jogi személy. 

(2) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A 

képviselő-testületet a polgármester képviseli. 

(3) A képviselő-testület egyes hatásköreit átruházhatja a polgármesterre, a 

bizottságaira, a helyi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeire, 

törvényben meghatározottak szerint társulásaira. Az átruházott feladat- és 

hatáskörök jegyzékét az 1. számú melléklete tartalmazza.  

(4) Az átruházott hatáskörök gyakorlásához a képviselő-testületutasítást adhat, az 

átruházott hatásköröket visszavonhatja, az átruházott hatáskörben végzett 

munkáról a bizottságok és a polgármestert beszámoltathatja. Az átruházott 

hatáskör tovább nem ruházható. 

(5) A képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható hatáskörökre az Mötv. 

rendelkezései az irányadóak. 

 

5.§ 

 

(1) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: 

a) a polgármester, 

b) a képviselő-testület bizottságai, 

c) a képviselő-testület hivatala látja el. 

(2) A hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Működését a vonatkozó jogszabályok mellett ügyrendje előírásai alapján végzi. 

(3) A polgármesteri hivatal hivatalos elnevezése: Ócsai Polgármesteri Hivatal. 

 

IV. fejezet 

A képviselő-testület működése 

6.§ 

 

(1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. 

(2) A képviselő-testületet a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester 

hívja össze. 

(3) A polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén a 

képviselő-testület összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat az 

Ügyrendi Bizottság elnöke látja el. 

(4) A képviselő-testület az önkormányzat székhelyén tartja üléseit, de az ülés más 

helyszínen is megtartható a nyilvánosság biztosítása mellett. 

 

7.§ 

 

(1) A képviselő-testület az Mötv. 47. §. (1) bekezdése szerint határozatképes, ha tagjai 

közül az ülésen legalább 5 fő jelen van. 

(2) Ha fentiekben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés 

határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 15 napon belül, ugyanazon napirendek 

tárgyalására újra össze kell hívni. 
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(3) A minősített többséghez öt egynemű szavazat szükséges. 

 

1. A képviselő-testület megalakulása  

8.§ 

 

(1) A képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül – az 

általános szabályok szerint – a polgármester hívja össze és vezeti.  

(2) Az alakuló ülésen a helyi választási bizottság és a választási iroda vezetője 

beszámol a polgármester és a képviselők választásának eredményéről és 

törvényességéről. 

(3) A képviselők és a polgármester az alakuló ülésen, valamint  – időközi választás 

esetén – a megválasztásukat követő első ülésen ünnepélyes esküt tesznek és 

aláírják az eskü szövegét. 

(4) Az alakuló ülésről távollevő képviselő az esküt azon a képviselő-testületi ülésen 

teszi le, amelyen először vesz részt. 

(5) A polgármester esküt köteles tenni az alábbiak szerint: „Én, (eskütevő neve) 

becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

(a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat Ócsa Város 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 

magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen! 

(6) A képviselők esküszövege megegyezik a (5) bekezdésben foglaltakkal. 

 

2. Az alpolgármester választása 

9.§ 

 

(1) A képviselő-testület - saját tagjai közül az alakuló vagy az azt követő ülésen a 

polgármester előterjesztése alapján – a polgármester helyettesítésére, munkájának 

segítésére, titkos szavazással, minősített többséggel alpolgármestert választ. 

(2) A képviselő-testület egy foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármestert választ. 

(3) Alpolgármester az lesz, aki titkos szavazáson megkapja a megválasztott képviselők 

több mint felének érvényes támogató szavazatát. 

 

3. Rendes ülés 

10.§ 

 

(1) A képviselő-testület minden hónapban rendes testületi ülést tart. 

(2) A rendes ülést minden hónap utolsó szerdáján 16.00 órára kell összehívni. A 

képviselő-testületi ülés máskori kezdési időpontjáról a polgármester dönt.  

(3) Amennyiben az ülés elnapolására kerül sor, az elnapolt ülést legkorábban a 

következő hét szerda 16.00 órára kell összehívni. Az esetlegesen elnapolt ülés 

időpontja a meghívóban minden esetben feltüntetésre kerül. 

(4) Amennyiben a képviselők a képviselő-testületi ülés meghirdetett időpontjától 

számított tizenöt perc alatt nem jelennek meg olyan számban, hogy a határozatképes 

ülést meg lehessen kezdeni, akkor a polgármester az ülés határozatképtelenségét 

állapítja meg. A határozatképtelenség miatt elmaradt képviselő-testületi ülést a 

rendkívüli ülésre vonatkozó szabályok szerint kell összehívni és meg kell tartani, az 

elmaradt üléstől számított 15 napon belül. 
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4. Rendkívüli ülés 

11.§ 

 

(1) A képviselő-testületi ülést az Mötv. 44.§-ában foglaltakon túl össze kell hívni: 

a)  a polgármester,  

b) a megválasztott képviselők egynegyedének; 

c) a képviselő-testület bármely állandó bizottságának indítványára; 

(2) Rendkívüli ülés indítványozását írásban a polgármesternél kell előterjeszteni, az 

indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát és 

napirendjét. 

(3) A polgármester az indítvány benyújtásától számított 8 munkanapon belül köteles a 

rendkívüli ülést összehívni. A meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés 

összehívásának indokát és napirendjét. 

 

5. Képviselő-testületi ülés összehívása 

12.§ 

 

(1) A rendes képviselő-testületi ülés meghívóját a napirendi pontok írásos anyagaival 

együtt elektronikus úton úgy kell eljuttatni, hogy azt a képviselők és a meghívottak 

5 nappal az ülés előtt megkapják. 

(2) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét és napját, kezdési időpontját, a 

napirendi pontok tárgyát és előadóit. 

(3) A képviselő-testületi ülés meghívójában nem szereplő napirend tárgysorozatba 

történő felvételére az ülés megkezdését, a napirendek elfogadását megelőzően 

indokolással ellátott sürgősségi indítványt lehet előterjeszteni. 

(4) Rendkívüli ülésre szóló meghívót - ha csak havária vagy egyéb más halasztást nem 

tűrő esemény nem indokolja - legalább 24 órával az ülés előtt kell kézbesíteni.  

13.§ 

 

(1) A képviselő-testületi ülésekre meg kell hívni:  

a) a képviselőket, 

b) egyéni választókerületből bejutott országgyűlési képviselőjét, 

c) Kormányhivatal vezetőjét, képviselőjét, 

d) a nemzetiségi önkormányzatok elnökét/eit/, 

e) a jegyzőt, aljegyzőt 

f) alkalmanként a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit, 

polgármesteri utasítás szerint, 

g) alkalmanként a polgármester által megjelölt egyéb személyeket, közösségek 

képviselőit. 

 (2)    Az (1) bekezdés  b), c), d), e), f), g) pontjaiban felsoroltak tanácskozási joggal 

vesznek részt az ülésen.  

(3)    A képviselő-testület ülésének időpontjáról és napirendjeiről a lakosságot a 

polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján keresztül kell 

értesíteni. 

6. Az ülések nyilvánossága 

14.§ 

(1) A képviselő-testületi ülések nyilvánosak. 

(2) A nyilvános ülésen a részvételi lehetőség nem korlátozható. 
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(3) A képviselő-testület esetenként – egyszerű szótöbbséggel – dönt a hozzászólási jog 

megadásáról az ülésen hallgatóként megjelenteknek egy alkalommal, kizárólag az 

aktuális napirendhez kapcsolódóan maximum 3 perc időtartamra. 

 

15.§. 

 

(1) A képviselő-testület zárt ülést tart, zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46. § (2) 

bekezdésében foglalt ügyekben, esetekben.  

(2)  A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a jegyző, aljegyző, a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke/i/, az érintett, a szakértő(k), a jegyzőkönyvezető/k/ 

vehet(nek) részt. 

(3)  Zárt ülés tartását indítványozhatja: 

a) a polgármester; 

b) bármely képviselő; 

c) a jegyző, 

d) az érintett személy. 

(4) A zárt ülés jegyzőkönyvébe – a polgármesteren és a jegyzőn kívül – csak a 

képviselő-testület tagjai a napirend tárgyában közvetlenül érdekelt, annak hivatalos 

képviselője, meghatalmazottja tekinthet be. 

(5) A külön törvény szerinti közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat 

megismerésének lehetőségét szükség szerint a jegyzőkönyv kitakarásával, 

kivonatolásával kell biztosítani. 

 

7. A gazdasági program, munkaterv 

16.§ 

 

(1) A képviselő-testület választásának időtartamára gazdasági programot fogad el, 

melyet a polgármester terjeszt elő, a választást követő 6 hónapon belül. 

(2) Az elfogadott gazdasági programot a 44.§. (2) bekezdésének megfelelően kell 

közzétenni. 

17.§ 

(1) A képviselő-testület éves munkatervet készít, amelyet legkésőbb a tárgyévet 

megelőző év decemberében a munkaterv szerinti testületi ülésig terjeszt elő a 

polgármester. 

(2) A munkaterv összeállításához a polgármester javaslatot kér. 

a) a képviselő-testület tagjaitól; 

b) a képviselő-testület bizottságaitól; 

c) az alpolgármestertől; 

d) a jegyzőtől; 

e) a nemzetiségi önkormányzat elnökétől; 

f) az önkormányzati intézmények vezetőitől. 

(3) A munkaterv tartalmazza:  

a) a rendes képviselő-testületi ülések tervezett időpontjait- és napirendi pontjait, 

b) a közmeghallgatás tervezett időpontját, 

c) az előterjesztés előkészítésért felelős személy/ek/ megnevezését, 

d) a napirendek előadóit, 

e) a napirendi pontot véleményező bizottság/ok/ megnevezését, 

f) jogszabály által kötelezően előírt napirendi pontokat. 
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(4) A munkaterv előterjesztésével egyidejűleg a képviselő-testületet tájékoztatni kell a 

munkatervbe fel nem vett javaslatokról, azok mellőzésének indokolásával. 

 

8. A képviselő-testületi ülés napirendje 

18.§ 

 

(1) A képviselő-testületi ülés napirendi pontjaira, tárgyalásuk sorrendjére a 

polgármester, figyelemmel a munkatervben foglaltakra is, a meghívóban tesz 

javaslatot. 

(2) A meghívó szerinti napirendi pont törlésére, halasztására, napirendi pontok 

sorrendjének módosítására az előterjesztő, vagy bármely képviselő tehet javaslatot. 

A képviselő-testület vita nélkül dönt annak elfogadásáról vagy el nem fogadásáról. 

(3) A meghívóban jelzett napirend elfogadásáról a képviselő-testület szótöbbséggel 

dönt. 

(4) A meghívóban jelzett napirend sürgősséggel indokolt kiegészítésére bármelyik 

képviselő javaslatot tehet, melyről a képviselő-testület szótöbbséggel dönt. 

(5) A napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni: 

amennyiben a napirendek elfogadásakor külön javaslat nem érkezik az alábbiak 

szerint kell meghatározni a napirendek sorát: 

a) beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről, 

b) munkaterv szerinti napirendek, 

c) aktuális napirendek, 

d) interpellációk, 

e) egyebek, 

f) zárt ülés. 

(6) Tájékoztató napirend keretében a képviselő-testület megtárgyalja: 

a) a polgármester, alpolgármester előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, 

valamint a jelentősebb eseményekről szóló beszámolóját, 

b) valamint ezen időn belül lehetőséget biztosít a képviselőknek a napirendhez nem 

kapcsolódó szóbeli kérdések feltételére. 

 

9. Az előterjesztések rendje 

19.§ 

 

(1) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztést a polgármesternél az ülést megelőzően 

legkésőbb 10 nappal írásban kell benyújtani. 

(2) A képviselő-testülethez előterjesztést nyújthatnak be: 

a) a képviselők; 

b) a polgármester és az alpolgármester; 

c) a bizottságok; 

d) a jegyző; 

e) aljegyző, 

f) nemzetiségi önkormányzat elnöke(ei), az általa képviselt kisebbséget érintő 

ügyben; 

g) önkormányzati intézmények vezetői, 

h) a polgármester által felkért szervek vezetői. 

(3) A képviselő-testület ülésén önálló napirendi pontként csak olyan előterjesztés 

tárgyalható, amely megfelel az előterjesztésekkel szemben támasztott meghatározott 

általános követelményeknek. 
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(4) Kizárólag írásban nyújtható be előterjesztés az alábbi tárgykörökben: 

a) önkormányzati rendeletalkotás, 

b) intézményalapítás, átszervezés, megszüntetés, 

c) helyi népszavazás kiírása. 

(5) Az előterjesztések tartalmi követelményeit a 4. számú melléklet határozza meg. 

    20. § 

(1) A jegyző az előterjesztés tervezetét az illetékes bizottságoknak a képviselő-testületi 

döntés előtt, véleményezés céljából 5 nappal korábban megküldi, melyet a 

bizottságok kötelesek megtárgyalni, a bizottságok által hozott határozatokat a 

képviselő-testületi ülés megkezdéséig a képviselőkhöz el kell juttatni.  

(2) Ha a bizottságok a tervezetet határidőn belül nem tárgyalják meg a képviselő-

testület külön dönt arról, hogy az előterjesztést tárgyalja-e. 

 

10. Interpelláció 

21. § 

 

(1) A képviselők 8 nappal az ülés előtt a polgármestertől, alpolgármestertől, a bizottság 

elnökeitől, valamint a jegyzőtől - önkormányzati feladatkörükbe tartozó témában - 

írásban felvilágosítást kérhetnek (interpellálhatnak). Az interpellált köteles jelezni a 

polgármesternek, hogy hozzá interpellációt intéztek. 

(2) Az interpellációt az ülés napirendjére fel kell venni és ezt az elnök a napirendi 

pontok tárgyalása után ismerteti. 

(3) Ha az írásban interpelláló képviselő az ülésen nincs jelen az interpellációt a 

napirendről le kell venni. 

(4) Az interpelláló képviselő az írásban benyújtott interpellációját legfeljebb 3 percben 

szóban is kiegészítheti, a választ kommentálhatja. 

(5) Az interpellációra a kérdezett, vagy az, akinek az ügy hatáskörébe tartozik, az 

ülésen legfeljebb 5 percben válaszolhat. 

(6) Ha a kérdezett az ülésen érdemi választ nem tud adni, azt a képviselő-testületi ülést 

követő 15 napon belül, elektronikus úton kell megadni az interpelláló képviselőnek, 

melynek elfogadásáról a következő munkaterv szerinti ülésen nyilatkozik.  

22. § 

(1) A képviselőnek az elnök kérdésére egy szóban (igen-nem) nyilatkoznia kell az 

interpellációra adott válasz elfogadásáról kérdésenként. A válasz érdemi részét nem 

kommentálhatja. 

(2) Amennyiben az interpellációra adott választ az interpelláló nem fogadja el, az 

elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül kérdésenként, egyszerű többséggel 

határoz. 

(3) Amennyiben a képviselő-testület a választ nem fogadja el, a polgármester az 

interpelláció vizsgálatának eredményéről, vagy további intézkedés szükségességéről 

az interpellált, 30 napon belül írásban kérdésenként tájékoztatja az interpelláló 

képviselőt és a képviselő-testületet. 

(4) Amennyiben a képviselő-testület a tájékoztatást nem fogadja el, az interpellációt 

további vizsgálatra, a polgármester által kijelölt személy, vagy bizottság újra 

vizsgálja. Ismételt vizsgálatának eredményéről vagy további intézkedés 

szükségességéről 30 napon belül írásban tájékoztatja az interpelláló képviselőt és a 

képviselő-testületet. 
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(5) Amennyiben az interpellációra határidőben nem érkezik válasz, az egyéb 

munkáltatói jogok gyakorlója – bizottsági elnök esetében a polgármester - 

megvizsgálja ennek okát és erről a soron következő ülésen írásban tájékoztatja a 

képviselő-testületet. 

 

11. Kérdés feltétel 

23. § 

 

(1) A kérdezés minden olyan képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szervezetre, 

működésre, előkészítésre stb. vonatkozó tudakozódás, amely tartalma szerint nem 

sorolható az interpelláció fogalomkörébe és nem kapcsolódik az ülés napirendjének 

témaköreihez. 

(2) A kérdezés joga a képviselőt egy alkalommal illeti meg. 

(3) A kérdés felvetésére legfeljebb 3 perc, megválaszolására legfeljebb 4 perc áll 

rendelkezésre. A válasz elhangzása után annak kommentálására a kérdező nem 

kaphat szót. 

(4) Amennyiben a kérdezett a választ az ülésen nem tudja azonnal megadni, úgy köteles 

arra 15 napon belül írásban válaszolni, mely írásos választ egyidejűleg valamennyi 

képviselő részére meg kell küldeni.  

 

12. Képviselői indítvány 

24. § 

 

(1) A képviselő-testület ülésére önálló indítványt tehet - javasolva annak megtárgyalását 

- bármely képviselő. 

(2) A képviselői indítványokat legalább az ülést megelőző 8 nappal kell a 

polgármesternek írásban leadni. 

(3) A meghívóval együtt kell kiküldeni minden olyan képviselői indítványt, amelyet az 

ülés előtt legalább 10 nappal írásban benyújtottak. 

(4) Az ülés kezdete előtt - legalább 8 nappal - benyújtott képviselői (írásos) indítványok 

sokszorosításáról és az ülés előtt történő kiosztásáról a Titkárság gondoskodik. 

(5) A képviselő-testületi ülés előtt a (4) bekezdésben meghatározottakon kívül csak a 

napirendekhez vagy az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő anyagok 

oszthatók ki.  

13. Sürgősségi indítvány 

25.§ 

 

(1) Egyes napirendek fontosságára tekintettel a polgármester, alpolgármester, 

bizottságok elnöke, a képviselők önállóan, a jegyző sürgősségi indítványt terjeszthet 

elő, hogy a témát napirendi javaslattól eltérő sorrendben, vagy annak ellenére 

tárgyalják, hogy az előzetesen kiküldött napirendben nem szerepel. 

(2) A sürgősségi indítványt a sürgősség okának rövid leírásával, legkésőbb az ülést 

megelőző nap 14.00 órájáig kell benyújtani a polgármesterhez. 

(3) A Képviselő-testület minősített szótöbbséggel soron kívül dönt az előterjesztés 

napirendre vételéről.  

(4) Nem tekinthető sürgősségi indítványnak az ülést levezető elnök napirendek 

elfogadása előtti azon javaslata, mellyel a napirendek sorrendjének felcserélésére 

tesz javaslatot, tekintettel a meghívottak jelenlétére, vagy a megjelentek számára. 

 

  



31 

 

14. Napirend  előtti felszólalás 

26.§ 

 

(1) Napirend előtti felszólalást előzetes jelentkezés alapján bármelyik képviselő tehet. 

Jelentkezni az ülést levezető elnöknél a képviselő-testületi ülés megnyitásáig 

lehet. 

(2) A felszólalás időtartama max. 5 perc, amelyre max. 3 percben reagálhat az érintett 

személy. Viszontválaszra nincs lehetőség. 

15. A tanácskozás rendje 

27.§ 

 

(1) A képviselő-testületi ülést a polgármester levezető elnökként vezeti, akinek a 

munkáját a jegyző segíti.   

A polgármester akadályoztatása esetén az ülésen az alpolgármester elnököl.  

(2) Az ülést az elnök nyitja meg és a határozatképesség szempontjából megállapítja a 

jelenlévő képviselők számát. 

(3) Az elnök az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos 

határozathozatalnál is ellenőrzi a határozatképességet. 

(4) A levezető elnök, valamint az előterjesztő javasolhatja – maximum 3 perces 

indokolással – a napirendi pont tárgyalásának megszakítását vagy a napirendi pont 

határozathozatal nélkül történő lezárását. Erről a képviselő-testület vita nélkül – 

egyszerű szótöbbséggel – dönt, egyúttal meghatározza a napirendi pont szükség 

szerinti kiegészítését, tárgyalásának új időpontját. 

 

28.§. 

 

(1) A képviselő-testületi ülésen résztvevő képviselők, továbbá minden jelenlévő 

személy köteles a tanácskozás rendjét fenntartani és méltóságát tiszteletben tartani. 

Az ülés levezető elnöke gondoskodik a képviselő-testületi ülés rendjének 

fenntartásáról. 

(2) A tanácskozás rendjének megtartása érdekében az ülés levezető elnöke: 

a) a tárgytól eltérő vagy önmagát ismétlő felszólalót figyelmezteti, ismétlődő 

esetben megvonja tőle a szót. Akitől a szót megvonták, az ugyanabban a 

tárgykörben nem szólalhat fel újra; 

b) rendreutasítja azt a képviselőt, aki a képviselő-testületi ülés méltóságát sértő 

kifejezést használ. Súlyos esetben jegyzőkönyvi megrovásban részesíthető a 

képviselő; 

c) rendzavarás esetén figyelmeztetésben részesíti a rendbontót. Amennyiben a 

rendzavarás a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi az ülést határozott időre 

félbeszakíthatja, 

(3) Az ülés levezető elnökének a rend fenntartása érdekében tett – e rendeletben 

szabályozott – indokolt intézkedései ellen észrevételt tenni, azokat visszautasítani, 

vagy azokkal vitába szállni nem lehet. 

(4) A képviselő-testületi ülésen bármilyen címen jelenlévő meghívott, valamint 

érdeklődő által a tanácskozás rendjének bármilyen módon történő megzavarása az 

ülés levezető elnökének rendreutasítását vonja maga után. 

(5) Az érdeklődők részéről történt ismételt rendzavarás esetén az ülés levezető elnöke 

az érintetteket a terem elhagyására kötelezheti. 
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16. Vitavezetési szabályok 

29.§  

 

(1) Az ülés elnöke minden napirendi pont felett köteles vitát nyitni, majd azt lezárni. 

(2) Minden napirendnél elsőként az adott napirendi pont előadóját, őt követően pedig 

annak a bizottságnak az előadóját illeti meg a szó, mely az adott napirendet 

bizottsági ülésen előzetesen tárgyalta. A bizottság előadója először a bizottság 

többségi szavazással meghozott véleményét, valamint határozatát ismerteti, ezt 

követően a kisebbségi álláspontot. 

(3) Amennyiben a bizottság előadója vagy a bizottsági elnök nem a bizottság többségi 

és kisebbségi véleményének és határozatnak megfelelően ismerteti a bizottság 

álláspontját, akkor a levezető elnök megvonhatja a szót és ő kérheti fel a bizottság 

egy jelenlévő tagját, aki ismerteti a bizottsági véleményt. 

A bizottsági előadó a bizottság álláspontját és a kisebbségi álláspontot maximum 5 

perc időtartamban ismertetheti. 

 

30. § 

 

(1)  A napirend előadója, a bizottság előadója után bármely képviselő, majd a 

napirendhez meghívottak hozzászólásai következnek.  

(2)  A napirendi pont előadóját a vita lezárását követően a zárszó joga is megilleti.  

(3)  A levezető elnök szükség szerint összegzi a vitát és szavazásra teszi fel az írásban 

beadott határozati javaslatokat. 

(4)   Ha a levezető elnök megállapítja, hogy nincs több kérdés, a napirendet lezárja és a 

kérdések napirend utáni folytatására nincs lehetőség. 

(5)    A vitát megelőzően az előadóhoz a témához kapcsolódóan kérdéseket lehet intézni 

kérdezőnként maximum 3 percben. Az előadó a válaszok megadásánál igénybe 

veheti a tanácskozási joggal nem rendelkező, de jelenlévő szakértők segítségét is. 

 

 

17. A felszólalások és hozzászólások szabályai 

31.§ 

 

(1) A képviselőknek a napirendhez való felszólalásra a mindenkori levezető elnök adja 

meg a szót, jelentkezésük sorrendjében. 

(2) Az előterjesztő szóbeli kiegészítése maximum 5 perc, a hozzászólóé 3 perc lehet.  

(3) A jegyző törvényességi észrevétel esetén korlátlanul felszólalhat. 

 

32.§ 

 

(1) Ügyrendi kérdésben a települési képviselő bármikor szót kérhet. Ügyrendi javaslat; 

a képviselő-testületi ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi 

pont érdemét nem érintő – döntést igénylő – eljárási kérdésre vonatkozó javaslat. 

(2) Az ügyrendi kérdésben szót kérő képviselőnek az elnök felhívására meg kell jelölnie 

az SZMSZ azon rendelkezését, amelyre hivatkozik. 

(3) Amennyiben a hozzászólás nem csak ügyrendi kérdésre vonatkozik, a levezető 

elnök a képviselőtől megvonhatja a szót. 
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(4) Az ügyrendi javaslatról a képviselő-testület vita nélkül határoz. Nem minősül 

vitának a jegyzőnek az adott ügyrendi javaslat jogszabályba ütközése tekintetében 

kifejtett álláspontja. 

33.§ 

 

A képviselő-testület felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal jelenlévőnek is. 

E kérdésben vita nélkül egyszerű szótöbbséggel kell dönteni. 

 

 

34.§ 

 

(1) Ha az előterjesztő zárszavában valamely, a napirendhez hozzászóló képviselő 

véleményét vitatja, az érintett személyes érintettség miatt maximum 2 percben 

megjegyzéssel élhet.  

(2) A vita lezárása előtt személyes megjegyzéssel élhet – maximum 2 percben – az a 

képviselő, aki a vitában az ellene szóló, általa sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja 

elhárítani, vagy a hozzászólásával kapcsolatban felmerült félreértéseket kívánja 

eloszlatni. A személyes megjegyzést követően viszontválaszra vagy további vitára 

nincs lehetőség. 

 

18. A döntéshozatal szabályai 

35.§ 

 

(1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az a képviselő, akit vagy akinek a 

hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles 

bejelenteni a személyes érintettségét. A kizárásról, figyelemmel az Mötv. 49.§-ában 

foglalt előírásokra a képviselő-testület dönt.  

(2) A kizárási eljárás mozzanatai a következők: 

 a.) személyes érintettség bejelentése, 

 b.) kezdeményezés, vagy javaslat a kizárásra, 

 c.) döntés a kizárásról, 

 d.) kizárás a döntéshozatalból. 

(3) A képviselő-testület minősített többségű szavazata szükséges az Mötv. 50. §-a által 

meghatározott esetekben.  

(4)A minősített többséghez a megválasztott képviselők – eredeti létszámához 

viszonyított – több mint felének egybehangzó szavazata szükséges. 

 

19. A szavazás módja 

36.§ 

 

(1) A képviselőknek szavazni csak személyesen lehet. 

(2) A szavazás jellege nyílt vagy titkos lehet. A nyílt szavazás esetén név szerinti 

szavazás is elrendelhető. 

(3) A levezető elnöknek a vita során elhangzottakat egymástól elkülönítve kell 

megszavaztatni mégpedig úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő javaslatokat, 

majd az eredeti javaslatot bocsátja szavazásra. A szavazás eredményének 

megállapítása után a levezető elnök kihirdeti a végleges határozatot. 

(4) A képviselő-testületi ülésen a nyílt szavazás kézfeltartással történik. 
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37.§ 

A szavazatok összeszámolása során először a javaslat mellett, majd az ellene szavazók 

számát kell megállapítani, végül pedig a szavazástól tartózkodók számát. Az összes 

szavazat számát össze kell vetni a jelenlévő képviselők számával. 

38.§ 

(1) Ha a képviselő-testületi ülésen az Mötv. 48.§. (3) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel és ha azt jogszabály kötelezővé teszi név szerinti szavazást kell 

elrendelni. 

(2) Név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát ABC sorrendben kell a levezető 

elnöknek felolvasni. A képviselők az „igen”, „nem”, és a „tartózkodom” szavak 

érthető kimondásával szavaznak. Az elnök a szavazást a képviselők névsorán 

feltünteti, a szavazatokat külön-külön összeszámolja és kihirdeti a szavazás 

eredményét, a szavazási névsor a jegyzőkönyv része. 

 

39.§ 

20. Titkos szavazás lehetőségei 

 

(1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Mötv. 46. § (2) bekezdésében 

foglalt ügyekben. 

(2)  A titkos szavazás szavazólapon történik, amelyet a hivatal hivatalos pecsétjével 

kell ellátni. 

(3) Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelölt(ek)re, döntési 

alternatívákra lehet. 

(4) Igen szavazatnak a jelölt(ek) nevének, és a döntési alternatívának a meghagyása, 

ellenszavazatnak pedig a jelölt(ek) nevének, és a döntési alternatívának az 

áthúzása számít. A szavazáshoz tollat kell használni. 

(5) Érvénytelen a szavazat; ha: 

a) nem hivatalos – bélyegzőlenyomat nélküli – szavazólapon adták le; 

b) ceruzával töltötték ki a szavazólapot; 

c) nem lehet kétséget kizáróan megállapítani, hogy a képviselő kire, és 

milyen döntési alternatívákra szavazott; 

d) a szavazó képviselő a megválaszthatónál több jelölt nevét, és több 

döntési alternatívát hagy a szavazólapon. 

 

40.§ 

 

(1) A titkos szavazás lebonyolításában az Ügyrendi Bizottság vesz részt.  

(2) Amennyiben a bizottságnak kettő, vagy kevesebb tagja van jelen, a képviselő-

testület az adott alkalomra a szükséges számban póttagot választ a 

szavazatszámlálást lebonyolító bizottságba, egyszerű szótöbbséggel. 

(3) A szavazólapoknak a képviselők részére történő átadását a képviselők névjegyzékén 

jelölni kell. 

(4) Az Ügyrendi Bizottság megállapítja a titkos szavazás eredményét, melyről 

tájékoztatja a képviselő-testületet. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül. 

(5) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

a) a szavazás helyét és időpontját; 

b) a szavazás során hozott határozatokat, fontosabb eseményeket; 

c) a szavazás eredményét. 
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(6) A jegyzőkönyvet az Ügyrendi Bizottságnak a szavazás lebonyolításában résztvevő 

tagjai és szükség esetén a (2) bekezdés szerinti póttag aláírásukkal hitelesítik. 

 

21. A képviselő-testület döntései 

41.§ 

 

(1) A képviselő-testület  

a) önkormányzati rendeleteket alkot,  

b) határozatot,  

c) normatív határozatot hoz.  

(2) A képviselő-testületi döntéseket naptári évenként kezdődően folyamatos sorszámmal 

és évszámmal kell ellátni: ……./……… (… …)/határozat. 

(3) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti: 

a) a polgármester, 

b) a képviselő, 

c) a képviselő-testület bizottsága, 

d) a jegyző, 

e) aljegyző, 

f) helyi nemzetiségi önkormányzat. 

(4)  A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani. A Polgármesteri Hivatal 

szakmai előkészítését követően a rendelet-tervezet szövege a szakmailag illetékes 

bizottságban kerül megvitatásra. A rendelet-tervezetet utolsónak az Ügyrendi 

Bizottság vizsgálja, melynek véleményével kerülhet a képviselő-testület elé. 

(5) Az állampolgárok szélesebb körét érintő rendeletek tervezetét legalább 8 napra 

közszemlére kell tenni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A hirdetőtáblán való 

megjelenésről a lakosságot az önkormányzat honlapján értesíteni kell. A 

közszemlére tétel ideje alatt az állampolgárok a tervezetre a Polgármesteri 

Hivatalban észrevételt tehetnek. 

(6) A rendelet elfogadása nem igényel paragrafusonkénti szavazást. Csak a módosító 

javaslatokat kell megtárgyalni és egyszerű többségű szavazással elfogadni. A 

rendelet teljes szövegének elfogadása minősített szavazással történik. 

 

42.§. 

 

(1) Az elfogadott rendelet hiteles szövegének kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A 

kihirdetés ideje a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára való kihelyezés napján 

feltüntetett időpont, melyet a rendelet eredeti példányán záradékként fel kell 

tüntetni. 

(2) A kihirdetett rendeletet a Falu Tamás Városi Könyvtárban, az önkormányzat 

honlapján, indokolt esetben egységes szerkezetben az önkormányzat lapjában kell 

megjelentetni.  

 

22. A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 

43.§ 

 

(1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, hangfelvétel alapján. 

Ennek tartalmaznia kell: 

a) az ülés helyét és időpontját; 

b) a megjelent képviselők és meghívottak nevét; 

c) az elfogadott napirendet; 



36 

 

d) a tanácskozás lényegét, 

e) a hozott döntéseket szó szerint a szavazás számszerű eredményével. 

(2) A jegyzőkönyv mellékletei: 

a) a meghívó; 

b) az írásos előterjesztések, interpellációk; 

c) a jelenléti ív; 

d) titkos szavazás esetén a jegyzőkönyv egy példánya; 

e) a név szerinti szavazásról készült névsor; 

f) a képviselő – kérésére – írásban is benyújtott hozzászólása. 

(3) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyvet a 

polgármester és a jegyző írja alá. 

(4) A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

(5) A jegyzőkönyvet közokirati jellegének megfelelően, lapjainak zsinórral való 

átfűzésével, majd a zsinórnak a jegyzőkönyv hátoldalán az önkormányzat 

bélyegzőjével ellátott záró cédulás rögzítésével kell elkészíteni.   

(6) A választópolgárok a képviselő-testületi nyílt ülések előterjesztéseit és az ülések 

jegyzőkönyveit  és  a zárt ülésen hozott határozatokat – a zárt ülés jegyzőkönyvének 

kivételével -  ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Titkárságán és a Falu 

Tamás Városi Könyvtárban, az önkormányzat honlapján tekinthetik meg. 

 

V. fejezet 

 Lakossági fórumok, helyi népszavazás, népi kezdeményezés 

44.§ 

 

(1) A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett, a munkatervben 

tervezett a Képviselő-testület által jóváhagyott rögzített időpontban és helyszínen 

közmeghallgatást tart. 

(2) A közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot tájékoztatni kell, a Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján történő hirdetmény 

elhelyezésével.  

(3)  A közmeghallgatásra meg kell hívni: 

a) a képviselő-testület tagjait 

b) az országgyűlési képviselőt 

c) a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit 

d) a jegyzőt, aljegyzőt  

e) a polgármesteri hivatal azon vezetőit és dolgozóit, akiket a polgármester 

szükségesnek tart. 

(4)  Amennyiben a közmeghallgatáson elhangzott kérdés/ek/re azonnal válaszolni nem 

lehet, az illetékes a Polgármesteri Hivatal útján 30 napon belül írásos, vagy 

elektronikus úton eljuttatott írásbeli választ ad a kérdezőnek. 

(5) A közmeghallgatáson elhangzottakról a 43.§. szerinti jegyzőkönyv készül. 

 

45. § 

(1) Lakossági fórum tartható: 

a) a település városrendezési szabályzat, valamint a szabályozási tervek elfogadását 

megelőzően; 

b) az állampolgárok, és a társadalmi szerveződések közvetlen tájékoztatása 

céljából. 

(2) A lakossági fórum megtartására a 44.§ (1)-(3), (5) bekezdésekben foglaltak az 

irányadók. 
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46. § 

A helyi népszavazást a képviselő-testület kitűzi, ha azt a választópolgárok 25 %-a 

kezdeményezte. 

47. § 

A helyi népszavazás kitűzésére és lebonyolítására a népszavazás kezdeményezéséről, az 

európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 

CCXXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

VI. fejezet 

 A képviselők jogállása 

48.§ 

 

(1)  A képviselőt megilletik – különös tekintettel az Mötv. 32.§-ában foglalt - jogok, 

terhelik a kötelezettségek, az egyes képviselők jogai és kötelezettségei azonosak.  

(2) A képviselő az (1) bekezdésben túlmenően köteles: 

a) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a 

választók bizalmára, 

b) felkérés alapján részt venni a képviselő-testületi ülések előkészítésében, 

különböző vizsgálatokban, 

c) írásban, szóban jelenteni, ha a képviselő-testület, bizottság ülésén nem tud részt 

venni, 

d) írásban bejelenteni, ha az Mötv. szerint meghatározott hozzátartozójuk vagyoni 

jellegű ügyében hatósági eljárás indul az önkormányzat hivatala, más szervei 

előtt,  

e) szóban jelezni érintettségét az Mötv. szerint meghatározott hozzátartozók 

vonatkozásában.  

 

23. A képviselő díjazása 

49.§ 

 

A képviselő havi tiszteletdíja a mindenkori illetményalap és az 150 %-ával megegyező 

összeg. 

 

VII. fejezet 

A bizottságok 

50.§ 

 

(1) A képviselő-testület döntésének előkészítésére, a döntések végrehajtásának 

ellenőrzésére bizottságokat hozhat létre. 

(2) Az ügyrendi bizottság elnökét és tagjait a képviselő-testület csak saját tagjai közül 

választja meg. 

(3) A többi bizottságba a bizottság elnökét, tagjainak több mint felét az 

önkormányzati képviselők közül kell választani. 

(4) A Bizottságok egyéb feladatainak jegyzékét a 2. számú melléklet tartalmazza. 
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51. § 

 

(1) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: 

a.) Ügyrendi Bizottságot – összeférhetetlenségi eljárással, vagyonnyilatkozat-

tételi eljárással, méltatlansággal kapcsolatos feladatok ellátására is – 3 fővel, 

b.) Gazdasági Bizottságot 5 fővel, 

c.) Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottságot 5 fővel, 

d.) Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot 5 fővel. 

(2)    A képviselő-testület egyes feladatokra a feladat elvégzésének időtartamáig 

ideiglenes bizottságokat hozhat létre. Az ideiglenes bizottságokra a rendes 

bizottságokra vonatkozó szabályok az irányadók. 

(3)    Az ideiglenes bizottság a rábízott feladat elvégzéséről beszámol a Képviselő-

testületnek. Amennyiben a képviselő-testület a feladat elvégzéséről szóló 

beszámolót elfogadja, az ideiglenes bizottság megszűnik. Ha a képviselő-testület 

nem fogadja el a beszámolót, dönt az ideiglenes bizottság további működöséről. 

(4)    Az ideiglenes bizottságokban a bizottság nem képviselő tagjainak is jár tiszteletdíj 

a bizottság működésének idejére. 

 

52. §. 

 

(1) A bizottság elnökére - a képviselőkkel történt egyeztetéseket követően - a 

polgármester tesz javaslatot. 

(2) A tagok személyére (képviselő, külső tag) a bizottság elnöke tesz előterjesztést. 

(3) A bizottságok nem képviselő-testületi tagjai az Mötv. 40.§. (1) bekezdésében 

foglaltak szerint a Képviselő-testület előtt esküt tesznek, és erről okmányt írnak 

alá. A bizottság teljes jogkörű tagjává csak az eskü letételét követően válnak. 

(4) A képviselő-testület állandó bizottsága nem képviselő tagjainak havi tiszteletdíja a 

képviselő havi alapdíjának 45 %-a. 

(5) A bizottságok tagjainak névsorát a 4. számú függelék tartalmazza. 

 

53. § 

 

(1) A bizottság a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a feladatkörébe tartozó 

napirendekhez kapcsolódóan tart ülést. A fentieken túlmenően a bizottság saját 

munkatervében foglaltaknak megfelelően is ülést tart. 

(2) Az ülést az elnök, vagy a polgármester hívja össze úgy, hogy az érdekeltek a 

meghívót és az előterjesztéseket legalább az ülést megelőző 5 munkanappal 

kézhez kapják. 

(3) A bizottságot 10 napon belüli időpontra össze kell hívni a polgármester, az 

alpolgármester és a bizottság legalább két tagjának napirendi javaslatot is 

tartalmazó indítványára. 

(4) A bizottságok tervezett üléseikről és napirendjükről a képviselőket a meghívó 

elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatni kötelesek. 

(5) Együttes ülésen a bizottságok határozatképességének a megállapítása és a 

szavazás bizottságonként külön-külön történik. 

 

54. § 
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(1) A bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben általában egyszerű 

szótöbbséggel dönt. A bizottság határozatképességére, a döntések meghozatalára, 

a bizottság tagjának kizárására a képviselő-testület ülésére vonatkozó 

rendelkezéseket kell alkalmazni.  

(2) A bizottság önkormányzati hatósági jogkörében - az Mötv-ben foglalt eltérésekkel 

- a Ket. szabálya, az átruházott hatáskör gyakorlása során az SZMSZ szabálya 

szerint határozati formában hozza meg döntését. 

(3) A bizottságok átruházott a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott 

döntéseikről – soron következő – képviselő-testületi ülésen beszámolnak. 

(4) A bizottság a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó előterjesztés 

előkészítésekor állásfoglalást alakít ki. 

 

55. §. 

 

(1) Két vagy több bizottság között keletkezett feladat- és hatásköri összeütközés 

esetén a képviselő-testület állásfoglalása az irányadó. 

(2) A bizottsági elnök a bizottság határozatát a képviselő-testületi ülésen köteles 

ismertetni. 

(3) A bizottság döntéseinek kiadmányozója a bizottság elnöke. 

(4) A bizottság elnökét távollétében a bizottságok képviselő tagjai közül 

megválasztott képviselő helyettesíti. 

(5) A bizottsági döntések végrehajtásáról, továbbá a működésükhöz szükséges 

szakmai, technikai és adminisztrációs feltételek biztosításáról a Titkárság 

gondoskodik. 

 

56. § 

 

(1) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bizottság elnöke ír alá. 

(2) Az adott bizottság elnökének kérésére vagy engedélyével az ülésekről más 

dokumentum (hangfelvétel, kivonat, másolat stb.) is készíthető, de nem 

sokszorosítható. 

 

 

24. A munkacsoport 

57. § 

 

(1) A képviselő-testület egyes feladatok eredményes megoldása érdekében, 

meghatározott időre munkacsoportot hozhat létre. 

(2) A munkacsoport feladatait a képviselő-testület határozza meg. 

(3) A munkacsoport munkájában részt vehetnek az önkormányzat vezetői, képviselői, 

a hivatal köztisztviselői, valamint külső szakértői. 

(4) A külső szakértők számára a polgármester tiszteletdíjat állapíthat meg. 

 

VIII. fejezet 

 A tisztségviselők, a polgármester 

58. § 

 

(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el. 
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(2) A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói 

jogokat. 

(3) A képviselő-testület a polgármester részére költségtérítést állapít meg. 

 

25. A polgármester feladatai 

59.§ 

 

(1) A polgármester az Mötv. 67. §-ában és más jogszabályokban foglalt feladat-, 

hatáskörein túl: 

a) biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széleskörű 

nyilvánosságát, 

b) segíti a települési képviselők, bizottságok munkáját, 

c) együttműködik a társadalmi szervezetekkel. 

(2) A polgármester határozza meg az alpolgármester feladat- és hatásköreit, valamint 

beszámoltatja a végzett munkáról.  

 

26.  Alpolgármester 

60.§ 

 

(1) A polgármester és az alpolgármester közötti feladat- és munkamegosztást, a 

polgármester helyettesítésének rendjét a polgármester állapítja meg. 

(2) A polgármester intézkedései alapján képviseli az önkormányzatot, szükség szerint 

helyettesíti a polgármestert. 

(3) Az alpolgármester részére a képviselő-testület költségtérítést állapít meg. 

 

27. A jegyző, aljegyző 

61. § 

 

(1) A polgármester – pályázat alapján határozatlan időre – a jogszabályban 

megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. 

(2) A jegyző az Mötv. 81.§. (3) bekezdésében és az egyes jogszabályokban foglalt 

feladat-, hatáskörein túl: 

a) vezeti a polgármesteri hivatalt, 

b) rendszeresen tájékoztatást a polgármesternek, alpolgármesternek, a képviselő-

testületnek az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, 

c) a polgármester irányításával előkészíti a képviselő-testület elé kerülő 

előterjesztéseket, 

d) tájékoztatja a képviselő-testületet a hivatal munkájáról, az ügyintézésről, 

e) jogszabály változás következtében az önkormányzat rendeleteinek módosítása 

válik szükségessé, erről a körülményről a képviselő-testületet tájékoztatja, 

f) az önkormányzat döntése alapján gondoskodik az SZMSZ függelékeinek napra 

készen tartásáról 

(3) A jegyző helyettesítésére, munkájának segítésére, az általa meghatározott feladatok 

ellátására – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – a jegyző javaslatára a 

polgármester aljegyzőt nevez ki. 
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IX. fejezet 

 A polgármesteri hivatal 

62.§ 

 

(1) A hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási 

ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos operatív 

feladatokat. 

(2) A hivatal belső szervezeti felépítését, munkarendjét, ügyfélfogadási rendjét az 

SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza. 

(3) A hivatalon belüli kiadmányozást – feladat-, hatáskörén belül – a polgármester és 

a jegyző külön intézkedésben szabályozza. 

 

X. fejezet 

 Az önkormányzat gazdálkodása és vagyona 

63. § 

 

(1) A polgármester által az önkormányzat képviselő-testülete elé terjesztett és 

elfogadott gazdasági programot az 5. számú függelék tartalmazza. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetéséről rendeletet alkot. 

Megalkotására nézve a vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

(3) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának 1. félévi helyzetéről minden 

év szeptember 15. napjáig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A 

következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester minden év 

október 31. napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek. 

64. § 

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a képviselő-testület 

elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy 

ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 

(2) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a 

költségvetési évet követően negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-

testület elé. 

65. § 

(1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az önkormányzatot megillető 

vagyoni értékű jogokból áll. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonának növelése érdekében részt vehet 

átlátható gazdasági vállalkozásokban. 

Az önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelősségének 

mértéke nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

(3) Az önkormányzat a tulajdonában álló gazdasági társaságok üzleti jelentését és 

üzleti tervét az önkormányzati képviselő-testület – mint taggyűlés – minden év 

május 31-éig megtárgyalja és jóváhagyja. A két taggyűlés közötti időszakban a 

tulajdonosi jogok gyakorlásával – korlátozott hatáskörben – a polgármestert bízza 

meg. 

(4) A képviselő-testület az ügyek eredményesebb megvalósítása érdekében 

közalapítványt hozhat létre és közérdekű kötelezettség vállalásokat tehet. 

(5) Az önkormányzat vagyona a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, a város 

fejlődésének elősegítését szolgálja. 



42 

 

(6) Az önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) 

bekezdése alapján közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítésére 

köteles. 

(7) Az önkormányzat gazdálkodásának külső ellenőrzését az Állami Számvevőszék 

végzi. 

(8) Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről belső ellenőr útján 

gondoskodik. 

XI. fejezet 

 Kapcsolat a nemzetiségi önkormányzatokkal 

66. § 

 

(1) Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete A nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) alapján szoros együttműködést 

tart fent a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal. 

(2) A nemzetiségi önkormányzatok nevét, elnökeinek és képviselőinek felsorolását a 

6. számú függelék tartalmazza. 

(3) Ha a nemzetiségi önkormányzatok jogainak gyakorlásához a települési 

önkormányzatunk döntése szükséges, a nemzetiségi önkormányzatok erre 

irányuló kezdeményezését a képviselő-testület köteles a következő ülésén 

napirendre tűzni. 

Ha a döntés az önkormányzat más szervének hatáskörébe tartozik, akkor az a 

kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon belül köteles döntést hozni. 

(4) A helyi közoktatás, a helyi média, a helyi hagyományápolás és kultúra, valamint a 

kollektív nyelvhasználat kérdéskörében a kisebbségi lakosságot e minőségében 

érintő települési önkormányzati rendeletet a képviselő-testület csak az e 

lakosságot képviselő helyi nemzetiségi önkormányzat egyetértésével alkothatja 

meg. 

67. § 

 

A polgármesteri hivatal biztosítja – költségvetési lehetőségein belül – a nemzetiségi 

önkormányzatok részére a működésükhöz szükséges anyagi és tárgyi feltételeket, így: 

a) irodát biztosít a nemzetiségi önkormányzatoknak, 

b) az iroda működéséhez szükséges eszközöket (bútor, telefon, írógép, fénymásoló, 

számítógép) ingyenesen a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére bocsátja, 

c) külön egyeztetéssel – külön kérésre – a hivatal egyéb helyiségeit a nemzetiségi 

önkormányzatok egyes rendezvényeihez ingyenesen biztosítja. 

 

XII. fejezet 

 Az önkormányzat társulásai, hazai és nemzetközi kapcsolatai 

68. § 

 

Azon társulások felsorolását, melynek az önkormányzat tagja, a társulási 

megállapodásokat a 7. számú függelék tartalmazza. 

 

69. § 

 

(1) Az önkormányzat hazai és külföldi önkormányzattal vagy más szervezettel a 

képviselő-testület döntése alapján, együttműködési megállapodást köthet. 
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(2) Hazai vagy külföldi önkormányzattal, vagy más szervezettel történő kapcsolat 

felvételét kezdeményezheti a képviselő-testület bármely tagja. A megállapodás 

megkötésére a képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor. 

(3) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködés során 

konkrét kérdésekben a képviselő-testület döntése alapján megállapodást 

kezdeményezzen, egyeztetéseket végezzen, és erről a soron következő képviselő-

testületi ülésen adjon tájékoztatást. 

(4) Azon települések felsorolását, melyekkel az önkormányzat nemzetközi kapcsolatot 

létesített a 8. számú függelék tartalmazza.  

 

XIII. fejezet 

Záró rendelkezések 

70. § 

 

Ez a rendelet 2014. november 12-én 17 óra 50 perckor lép hatályba, rendelkezéseit a 

folyamatban lévő ügyekben és jogviszonyokban is alkalmazni kell. 

 

71. §  

 

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.), valamint az azt módosító 

28/2011./XII.02/ számú rendelet. 
 

 

        Bukodi Károly      Dr.Szabó György 

         polgármester                  jegyző 

 

 

1. számú melléklet a 15/2014./XI.14./számú önkormányzati rendelethez  

 

A Képviselő-testület által átruházott feladat- és hatáskörök jegyzéke 

1. A Képviselő-testület egyes állandó bizottságaira 

1.1 Gazdasági Bizottságra 

1.1.1 elbírálja az első közös lakáshoz jutó családok támogatása iránti kérelmeket, 

1.1.2 dönt az első lakáshoz jutók támogatásának egyösszegű visszafizetéséről, ha a 

kérelmező a támogatáshoz szándékosan valótlan adatok közlésével jutott, 

1.1.3 dönt az önkormányzat követeléseiről történő lemondásról az adósok, vevők és 

egyéb követelések vonatkozásában 100-150 e Ft között, 

1.1.4 dönt a Képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetés keretein belül 

kötelezettség vállalásról 20.000.000,- Ft értékhatárig, ide nem értve a 

közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházásokat és beszerzéseket, 

1.1.5 dönt a fizetésképtelenség kialakulásának megelőzése céljából egyes feladatok 

finanszírozásának felfüggesztéséről, a finanszírozás mértékéről, 

1.1.6 folyamatosan kapcsolatot tart az önkormányzat tulajdonában vagy 

résztulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetőivel, 

1.1.7 dönt a megüresedett és épülő önkormányzati lakások juttatásának 

jogcíméről. 

 

2. A polgármesterre 

2.1 A lakások és helyiségek bérletével kapcsolatban 
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2.1.1 az intézményvezető kezdeményezésére dönt a szolgálati jellegű bérlakás 

kiutalásáról és a bérleti szerződést aláírja, 

2.1.2 gondoskodik az ideiglenes elhelyezésről, ha a lakás elemi csapás vagy más ok 

következtében megsemmisült, illetőleg az építésügyi hatóság életveszély miatt 

annak kiürítését rendelte el, és a bérlő (használó) elhelyezéséről maga vagy a 

lakással rendelkező szerv nem tud gondoskodni, 

2.2   építésügyi igazgatással kapcsolatban a helyi védelem tényét az ingatlan-

nyilvántartásba be kell jegyeztetni.  

2.3  Közlekedési igazgatással kapcsolatban 

2.3.1 elvégezheti vagy elvégeztetheti – a közút kezelője, a kötelezett költségére és 

veszélyére – a közlekedési hatóság rendelkezése alapján a közút területén, a 

közút felett és mellett elhelyezett olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés 

eltávolítását, amely alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje vagy a 

közlekedést veszélyeztesse, 

2.3.2 hozzájárulást adhat – közútkezelőként – a közút műtárgyának minősülő burkolt 

árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli 

területről származó vizek bevezetéséhez, 

2.3.3 elhelyezhet vagy fenntarthat a közút kezelője a közút melletti ingatlanon, annak 

rendeltetésszerű módon közúti jelzést, mozgatható hóvédművet, illetőleg – 

kártalanítás ellenében – azon, az alatt vagy felett műtárgyat, 

2.3.4 jogosult a közút lezárására, vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) a 

közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága 

érdekében,  

2.3.5 köteles haladéktalanul kijavítani a közút megrongálódását, és a közút 

forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani, 

2.3.6 hozzájárulása szükséges a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy 

felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút egyéb, nem 

közlekedési célú elfoglalásához, 

2.3.7 hozzájárulása szükséges útcsatlakozás létesítéséhez,  

2.3.8 felszólíthatja az építmény, útcsatlakozás tulajdonosát felújításra, korszerűsítésre 

vagy megszüntetésre – a közlekedés biztonsága érdekében, 

2.3.9 szabályozza a helyi utak forgalmát, elhelyezi, fenntartja, üzemelteti, eltávolítja a 

közúti jelzéseket, 

2.3.10 eltávolítja az elhelyező költségén az engedély nélkül, az engedélyben 

foglaltaktól eltérően elhelyezett közúti jelzést,  

2.3.11 a 190/2009./IX.15./ Kormányrendelet végrehajtásával összefüggésben a polgári 

jog hatálya alá tartozó nyilatkozatok megtételét, megállapodások és szerződések 

megkötését, 

2.3.12 hozzájárul a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez és megállapítja 

az igénybevételért fizetendő díj összegét.  

2.4 Szociális ellátásával kapcsolatban 

2.4.1 gyakorolja az önkormányzati segéllyel összefüggő feladat-és hatásköröket,  

2.4.2 gyakorolja a köztemetéssel összefüggő feladat-és hatásköröket,  

2.4.3 gyakorolja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételével 

összefüggő feladat és hatásköröket,  

2.4.4 gyakorolja a szociális étkezéssel összefüggő feladat- és hatásköröket.  

2.5  Az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban 

2.5.1 gondoskodik az ideiglenes elhelyezésről, ha a lakás elemi csapás vagy más ok 

következtében megsemmisült, illetőleg az építésügyi hatóság életveszély miatt 
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annak kiürítését rendelte el, és a bérlő (használó) elhelyezéséről maga vagy a 

lakással rendelkező szerv nem tud gondoskodni, 

2.5.2 az iskolatej program keretében, mint a támogatás igénylője, gondoskodik, hogy 

a pályázathoz szükséges minden dokumentum időben eljusson a bíráló 

szervezethez,  

2.5.3 megigényli a feladatmutatók szerint járó normatív hozzájárulásokat és 

támogatásokat – a költségvetési törvényjavaslat alapján, annak Országgyűléshez 

történő benyújtását követően – a kincstár útján a központi költségvetésből. 

2.5.4 Lemondhat év közben a kincstár útján a számára feladatmutató alapján 

megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról vagy 

annak egy részéről, valamint pótlólagos igénylést nyújthat be ezen 

előirányzatokra, 

2.5.5 nyolc  napon belül írásban nyilatkozik a kincstár adatszolgáltatással kapcsolatos 

megkeresésre vonatkozó felhívásra. Nyilatkozatának hiányában eredeti  

adatszolgáltatása marad az irányadó, 

2.5.6 intézkedik a Képviselő-testület által kizárólag az aktuális költségvetési 

rendeletben jóváhagyott működési kiadásokon belül a dologi (készletbeszerzés, 

szolgáltatások, különféle dologi kiadások, egyéb folyó kiadások) 

előirányzatának felhasználásáról 2 millió forint értékhatárig, 

2.5.7 az  időközi költségvetési jelentést – a költségvetési szervekre vonatkozóan – 

állítja össze és küldi meg a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságához a 

tárgyév I-III. honapjáról április 20-áig, azt követően havonta, tárgyhót követő 

hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő 

év február 5-éig küldi meg, 

2.5.8 a mérlegjelentéseket a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig,  a negyedik 

negyedévre vonatkozó gyorsjelentést 5 munkanapon belül, az éves jelentést az 

éves beszámoló továbbításának határidejével megegyezően juttatja el 

feldolgozásra az a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságához, 

2.5.9 megküldi – a központilag előírt  nyomtatványokon túl – a költségvetési 

beszámoló összeállításához szükséges, felügyeleti hatáskörben elrendelt, a 

számszaki és szöveges beszámolók további  mellékletét képező adatszolgáltatás 

űrlapjait. 

2.6 A képviselő-testület egyéb feladat és hatásköreivel kapcsolatban 

2.6.1 az önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozat elleni bírósági 

felülvizsgálatot kérő keresetlevelet – az ügy irataival együtt – az illetékes 

bírósághoz a beérkezéstől számított öt napon belül felterjeszti,  

2.6.2 gyakorolja az önkormányzat címerének használatának engedélyezésével 

összefüggő feladat és hatásköröket,  

2.6.3 gyakorolja a behajtási engedéllyel kapcsolatos feladat- és hatásköröket,  

2.6.4 gyakorolja a közterületek használatának engedélyezésével kapcsolatos feladat- 

és hatásköröket.  

 

2. számú melléklet a 15/2014./XI.14./számú önkormányzati rendelethez  

 

Az Önkormányzat állandó bizottságai egyéb feladatainak jegyzéke  

 

1. Az Ügyrendi Bizottság feladatai  

1.1 Bizottságként ügyrendi-, munkajogi kérésekben 

1.1.1 ellátja a képviselő-testületi titkos szavazások lebonyolításának teendőit, 

1.1.2 állást foglal a képviselők összeférhetetlenségi ügyeiben, 
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1.1.3 gyakorolja a polgármester és alpolgármester vonatkozásában az egyéb 

munkáltatói jogokat. 

1.2 Közreműködik 

1.2.1 a szervezeti és működési szabályzat, valamint mellékletei kidolgozásában, 

figyelemmel kíséri hatályosulását, kezdeményezheti módosításukat, 

kiegészítésüket, valamint új SZMSZ kidolgozását, 

1.2.2 a képviselő-testület egyes rendelkezései végrehajtásának szervezésében, 

ellenőrzésében, 

1.2.3 helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi 

XCVI. tv. összeférhetetlenséggel és vagyon-nyilatkozattételi kötelezettséggel 

kapcsolatos feladatok ellátásában. 

1.3     Véleményezi 

1.3.1 a költségvetési intézmények alapítását, megszüntetését, gazdasági társaság 

létrehozását, abban való önkormányzati részvételt az illetékes bizottság 

bevonásával, 

1.3.2 az önkormányzati rendeletek tervezeteit, kezdeményezheti rendeletek alkotását, 

módosítását, 

1.3.3 a helyi választókerületek beosztását, 

1.3.4 a testület egyes hatásköreinek átruházására vonatkozó javaslatot, 

1.3.5 a képviselő-testület által kötendő szerződéseket, megállapodásokat, 

1.3.6 az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságai vezetőinek kinevezését, 

felmentését az illetékes bizottság bevonásával, 

1.3.7 önkormányzati intézmény, gazdasági társaság alapítását, megszüntetését, 

átszervezését, az önkormányzat részvételét vállalkozásban, 

1.3.8 és javaslatot tesz a polgármester illetményének és az alpolgármesterek 

illetményének, vagy tiszteletdíjának emelésére, jutalmazásukra. 

1.4 Figyelemmel kíséri 

1.4.1 a testület működésére vonatkozó rendelkezések betartását, hatályosulását, 

1.4.2 a közrend és közbiztonság helyzetét, 

1.4.3 és vizsgálja az önkormányzati rendeletek hatályosulását. 

 

II. Gazdasági Bizottság feladatai 

2.1 Bizottságként a képviselő-testület munkájához kötődően 

2.1.1 meghatározott időszakonként áttekinti az önkormányzat intézményei 

ellenőrzésének tapasztalatait, 

2.1.2 elkészítteti és az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével 

javaslatot tesz az önkormányzati törzsvagyon kijelölésére, a különböző 

vagyontípusok (forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és 

forgalomképtelen) szükség szerinti átcsoportosítására, 

2.1.3 előkészíti és a testület elé terjeszti az önkormányzat három éves informatika 

fejlesztési tervét, figyelemmel kíséri annak megvalósítását, 

2.1.4 előkészíti és a testület elé terjeszti az önkormányzat minőségbiztosítási 

rendszerének kialakítását célzó koncepciót, figyelemmel kíséri annak 

végrehajtását, 

2.1.5 a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései értelmében, 

határozatában tesz javaslatot az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást 

lezáró döntést meghozó képviselő-testület, a polgármester felé az ajánlattételi 

pályázat kiírására, az eljárásban közreműködő szakértők felkérésére, díjazásának 

megállapítására, pályázat lebonyolítási formájára, a pályázók közül a nyertes 

személyére.  
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2.2    Közreműködik 

2.2.1 az éves költségvetési koncepció és a költségvetési javaslat, rendelet-tervezet 

kidolgozásában, 

2.2.2 az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában, 

2.2.3 az önkormányzat és intézményei pályázati lehetőségeinek felkutatásában, 

megvalósításában, 

2.2.4 a városfejlesztés erőforrásainak feltárásában, a fejlesztési célok 

meghatározásában. 

2.3     Véleményezi 

2.3.1 az önkormányzatnál és intézményeinél az éves költségvetési javaslatot, 

költségvetési koncepciót és a végrehajtásról szóló féléves, éves beszámoló 

tervezeteit, valamint az előirányzott módosításokat, 

2.3.2 az önkormányzat gazdasági társaságainak éves mérlegét, 

2.3.3 az önkormányzat vagyonát érintő javaslatok pénzügyi vonatkozásait, 

2.3.4 a közérdekű kötelezettségvállalást, 

2.3.5 és vizsgálja a hitelfelvétel indokoltságát és a gazdasági megalapozottságát, 

ellenőrizheti valamennyi, a számviteli törvény által előírt szabályzat betartását, a 

bizonylati rend és fegyelem érvényesülését, 

2.3.6 az önkormányzat egyéb banki szolgáltatásainak igénybevételi szükségességét, 

2.3.7 az 5.000.000 Ft feletti összegű beruházások programját, megvalósíthatóságát, 

valamint a fenntarthatóságát, 

2.3.8 az önkormányzati vagyonstratégiát érintő előterjesztéseit,  

2.3.9 a tevékenységi körét érintő rendeletek tervezetét, kezdeményezheti 

megalkotását, módosítását, 

2.3.10 az önkormányzati vagyonkörbe tartozó vagyontárgyak fedezetként történő 

lekötését, megterhelését, 

2.3.11 az önkormányzat költségvetési szerv alapítását, annak gazdálkodási jogkörét, 

alaptevékenység keretében ellátandó feladatát és kiegészítő vállalkozási 

tevékenységét, 

2.3.12 önkormányzati intézmény, gazdasági társaság alapítását, megszüntetését, 

átszervezését, az önkormányzat részvételét vállalkozásban, 

2.3.13 azokat a pályázatokat, melyek az önkormányzatot megillető jogok gyakorlását 

érintik, és pénzbeli kötelezettség-vállalással járnak, 

2.3.14 mindazon előterjesztéseket, melyek az önkormányzat költségvetését, vagyonát 

érintik, véleményezési jogot gyakorol az önkormányzat portfoliójának 

befektetésénél és értékesítésénél, 

2.3.15 az önkormányzat rövid, közép és hosszú távú gazdálkodási koncepcióját,  

2.3.16 a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat együttműködésére 

vonatkozó szabályokat, eljárási rendet, 

2.3.17 önkormányzati intézmény, gazdasági társaság alapítását, megszüntetését, 

átszervezését, az önkormányzat részvételét vállalkozásban, 

2.3.18 és állást foglal önkormányzati ingatlanok és helyiségek hasznosítására 

vonatkozó ügyekben, 

2.3.19 a telekárak kialakítását, 

2.3.20 az önkormányzati földek hasznosítására vonatkozó javaslatokat, az elhanyagolt 

területek mezőgazdasági művelésbe történő visszaállítását. 

2.4   Figyelemmel kíséri 

2.4.1 a polgármesteri hivatal és az intézmények gazdálkodását, tájékoztatást kérhet az 

intézmények és a hivatal gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről, 

2.4.2 a helyi adóztatás gazdasági hatásait, 
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2.4.3 az Európai Uniós pályázatokat és javaslatot tesz a Polgármesternek a pályázaton 

való részvételre,  

2.4.4 és ellenőrzi a Hivatal informatikai struktúrájának kialakítását,  

2.4.5 és ellenőrzi a Hivatal és intézményei között az informatikai kapcsolat 

megszervezését,  

2.4.6 és ellenőrzi az önkormányzat portáljának kialakítását, és folyamatosan 

figyelemmel kíséri a portál működését.  

2.4.7 Az önkormányzati vagyon rendeltetésszerű felhasználását. 

 

III. Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság feladata 

3.1     Bizottságként dönt az önkormányzati rendeletekben a bizottságra átruházott 

ügyekben. 

3.2  Közreműködik 

3.2.2  A várost érintő rendezési, - fejlesztési tervek előkészítésében és kidolgozásában, 

3.2.3  A városfejlesztés erőforrásainak feltárásában, 

3.2.4  Az éves költségvetési koncepció és költségvetés összeállításában. 

3.2.5 A városrendezési, -fejlesztési tervek, környezetvédelmi- és lakáskoncepció 

kidolgozásában, figyelemmel kíséri és segíti ezek hatályosulását. 

3.2.6 A telekárak kialakításában. 

3.2.7 A településrendezési terv előkészítésében. 

3.2.8 A településtervezési munkában. 

3.3  Véleményezi 

3.3.1  a fejlesztési és beruházási tartalmú előterjesztéseket, 

3.3.2  és állást foglal önkormányzati ingatlanok és helyiségek hasznosítására 

vonatkozó ügyekben, 

3.3.3  az önkormányzati földek hasznosítására vonatkozó javaslatokat, az elhanyagolt 

területek művelésbe történő visszaállítását. 

3.4  Figyelemmel kíséri 

3.4.1 az önkormányzati vagyon rendeltetésszerű felhasználását, az önkormányzati 

beruházásokat, 

3.4.2  a városüzemeltetést, városfenntartást, az ezzel kapcsolatos intézményi munkát, 

valamint a város infrastrukturális fejlesztéseit, 

3.4.3  és segíti az önkormányzati földingatlanok számbavételét, feltárását és a 

tulajdonosi érdek érvényesítését, 

3.4.4  a településtervezést, a településfejlesztést, környezetvédelmet, kommunális 

ellátást, idegenforgalmat érintő előterjesztéseket, javaslatokat, 

3.4.5  a város idegenforgalmi koncepcióját, terveit, 

3.4.6  a területfejlesztés körébe tartozó önkormányzati rendelet-tervezeteket, 

3.4.7  a város térképészeti határmódosításait. 

3.5  Kapcsolatot tart 

3.5.1  a tevékenységének magas szintű végzéséhez szükséges gazdasági, civil, és 

állami szereplőkkel, valamint szervezetekkel, 

3.5.2  A városüzemeltetést végző szervezettel. 

 

IV. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság feladata 

4.1       Bizottságként a Képviselő-testület felé javasolja és döntésre előkészíti 

4.1.1 az ágazatilag hatáskörébe tartozó témák területek beszámolóit, 

4.1.2 az oktatás, közművelődés, sport, ifjúságpolitika helyi jövőbeli fejlesztésére, 

módosítására vonatkozó elképzeléseket, 
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4.1.3 az ágazatokat érintő pályázatokat. 

4.2      Véleményezi 

4.2.1 ágazatilag hatáskörébe tartozó intézmények költségvetését, 

4.2.2 a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket, képviselő-testületi 

előterjesztéseket, 

4.2.3 az ágazatilag hatáskörébe tartozó intézmények átfogó ellenőrzéséről készült 

jelentéseket, jegyzőkönyveket, 

4.2.4 a városi sportélet fejlesztésével összefüggő intézkedéseket, 

4.2.5 önkormányzati intézmény, gazdasági társaság alapítását, megszüntetését, 

átszervezését, az önkormányzat részvételét vállalkozásban, 

4.2.6 a feladatkörét érintő rendelet-tervezeteket, rendelet alkotását, módosítását 

kezdeményezheti, 

4.2.7 a költségvetési koncepció és rendelet-tervezet feladatkörét érintő javaslatait, 

4.2.8 a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket, javaslatokat, 

4.2.9 és intézkedést kezdeményez a város egészségügyi ellátását érintő kérdésekben, 

4.2.10 szociális intézmények költségvetését, 

4.2.11 szociális intézmények alapítására, megszüntetésére, átszervezésére vonatkozó 

javaslatokat, 

4.2.12 a költségvetési koncepció és rendelet-tervezet feladatkörét érintő javaslatait, 

4.2.13 a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket, javaslatokat, 

4.2.14 a képviselő-testület elé terjesztés előtt – a feladatkörébe tartozó jogorvoslati 

kérelmeket, 

4.2.15 a jogosulatlanul igénybe vett gyermekvédelmi ellátás elengedését, csökkentését, 

vagy részletfizetésre vonatkozó kérelmet, 

4.2.16 a településrendezést, településfejlesztést, környezetvédelmet, turizmust 
érintő rendeletek tervezetét, valamint az ezekkel összefüggésben készülő 
fejlesztési dokumentumokat. 

4.3     Közreműködik 

4.3.1 az önkormányzat gazdasági programjának, továbbá egészségügyi tervek, 

programok kidolgozásában, 

4.3.2 a szociális gondoskodás fejlesztésében, 

4.3.3 az önkormányzat szociális terveinek, programjainak kidolgozásában, 

4.3.4 A városfejlesztéssel összefüggő gazdaságfejlesztési, turisztikai és 
természetvédelmi célok és feladatok meghatározásában, az önkormányzat 
gazdaságfejlesztési programjának kidolgozásában és végrehajtásában, 

4.4     Figyelemmel kíséri 

4.4.1 az oktatási, közművelődési, sport és az ifjúsági tevékenységgel kapcsolatos 

teendőket, 

4.4.2 az intézmények működését szabályozó előírások, normák érvényesülését, 

4.4.3 a pedagógusoknak, diákoknak és az ifjúságnak az oktatásra és az ifjúságra 

kiterjedő elvárásait, véleményalkotását, javaslatait, 

4.4.4 a tanulók és az intézményekben dolgozók élet- és munkakörülményeit, 

4.4.5 a gyermekek, a tanulók és a szülők jogainak és kötelességeinek érvényesülését 

(a közoktatási törvényben meghatározottak szerint), 

4.4.6 az iskolaszék, diákönkormányzatok, ifjúsági szervezetek munkáját, működését, 

4.4.7 a város lakosságának kulturális elvárásait, véleményét, javaslatait, 

4.4.8 a gyermek és ifjúsági korosztályok szórakozási lehetőségeit, annak módjait, 

4.4.9 az intézmények szakmai ellenőrzése során a hatáskörébe tartozó 

megállapításokat, a meghatározott feladatok végrehajtását, 

4.4.10 az idegenforgalommal összefüggő kulturális és sporttevékenységet, 
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4.4.11 a városi kulturális és sport rendezvényeket, 

4.4.12 a régiós együttműködést a művelődési intézmények, szervezetek, 

sportegyesületek, klubok között, 

4.4.13 és értékeli az önkormányzat, a kistérségi társulás által alapított, vagy fenntartott 

szociális intézmények szakmai munkáját, az önkormányzat által alapított, vagy 

fenntartott szociális gazdálkodását, 

4.4.14 a lakosság szociális helyzetét, 

4.4.15 a településfejlesztéssel, településrendezéssel, környezetvédelemmel, 
turizmussal kapcsolatos tervek/rendeletek hatályosulását. 

4.4.16 A város intézményeiben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet. 

4.5   Kapcsolatot tart, együttműködik 

4.5.1 a város oktatási és ifjúsági intézményeivel, 

4.5.2 az ifjúsági szervezetekkel, 

4.5.3 az ifjúságvédelmi felelősökkel, 

4.5.4 a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szervezettel, 

4.5.5 a városban – önkormányzati költségvetésen kívül – működő oktatással 

foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel, 

4.5.6 a város ifjúsági életében működő civil szervezetekkel, egyesületekkel, 

4.5.7 a város közművelődési intézményeivel, 

4.5.8 a városban, nem költségvetésből gazdálkodó, közművelődési, művészeti, 

kulturális, szórakoztató, sport tevékenységet folytató szervezetekkel, 

egyesületekkel, klubokkal, magánszemélyekkel, 

4.5.9 a közművelődési intézmények és sport szervezetek működéséhez közvetetten 

kapcsolódó szervezetekkel, intézményekkel (Családsegítő Központ, 

Rendőrkapitányság, Munkaügyi Központ, politikai pártok, stb.), 

4.5.10 a városban működő egyházi szervezetekkel, 

4.5.11 szakmai szervezetekkel, 

4.5.12 karitatív szervezetekkel, egyesületekkel, 

 

3. számú melléklet a 15/2014./XI.14./számú önkormányzati rendelethez  

 

A hivatal belső szervezeti felépítése, munkarendje, ügyfélfogadási rendje 

 

Kidolgozás alatt, figyelemmel az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0042  kódszámú 

„Szervezetfejlesztés Ócsa Város Önkormányzat működésének optimalizálására”  című 

pályázat kapcsán  készült értékelés megállapításaira  
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4.számú melléklet a 15/2014./XI.14./számú önkormányzati rendelethez 

Az előterjesztések tartalmi követelményei 

1. 

1.1 Az előterjesztéseknek általánosan tartalmazniuk kell a tárgyra vonatkozó 

korábbi testületi határozatot, a határozat végrehajtásának eredményét, esetleges 

akadályozó körülményeket, a tárgyalt téma tömör leírását, a kérdések 

megoldására vonatkozó javaslatokat. 

 

1.2 A képviselő-testület elé kerülő előterjesztés általában két részből áll: 

- a tárgy és helyzetelemzés ismertetéséből, a döntési javaslat indoklásából, 

esetleg az ehhez csatolt mellékletekből 

 -  a határozati (döntési) javaslatból 

Határozati javaslat kidolgozása csak akkor mellőzhető, ha az ügy ismertetéséből 

az elfogadáson túl – döntési igény nem jelentkezik. 

 

1.3 Tájékoztató tartalmú előterjesztés nem tartalmaz határozati javaslatot, azt 

a képviselő-testület tudomásul veszi (elutasítja). 

 

2. 

2.1 A határozati javaslatnak az értékelő részben foglaltakkal szoros 

összhangban kell állnia. Tartalmaznia kell a határidőket, valamint a 

végrehajtásért felelőst. 

 

2.2 A döntéseket tartalmazó határozati javaslatokban rögzíteni kell az 

ellenőrzés módját, az arra felkérendő szervet. 

 

2.3 Lehetőleg kerülni kell a „folyamatos” határidő megjelölését. Ha a 

végrehajtási időpont előre nem látható, indokolt 90 napos határidővel 

végrehajtási időpontot tűzni, hogy a képviselő-testület visszajelzést kapjon a 

végrehajtás állásáról. 

 

2.4 Ha a határozat végrehajtása akadályba ütközik, vagy a határidő nem 

tartható, határidő módosítást – annak lejárta előtt – a képviselő-testülettől lehet 

kérni. 

 

Szakmai és törvényességi koordináció 
 

3. 

3.1 Szakmai tekintetben az előterjesztéseket előzetesen egyeztetni kell 

azokkal, akinek feladatát az előterjesztés érinti, illetve a határozati javaslat 

felelősként megjelöli. 

 

3.2 Az előterjesztéseket, megírásukat követően azonnal – de legalább 

lehetőség szerint a postázást megelőző 3 nappal korábban – törvényességi 

szempontból az jegyzővel egyeztetni kell. 
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3.3 A jogi koordinációs tevékenység elsősorban a határozati javaslatok 

törvényességének ellenőrzésére terjed ki. 

 

3.4 Ha a szakmai egyeztetések eredményeként az előterjesztések tartalma 

illetve a határozati javaslatok lényegesen módosulnak, úgy az előterjesztő köteles 

azt ismételten törvényességi véleményezésre átadni. 

 

Az előterjesztések formai szabályai 
 

4. 

Az előterjesztések fejlécén meg kell jeleníteni az előadót (pl. polgármester, 

jegyző, képviselő stb.) a tárgy pontos megnevezését, az 1. pontban foglaltakat, 

valamint az előadó nevét és a határozati javaslatot a 2. pontnak megfelelően. 

 

Egyéb intézkedések 
 

5. 

5.1 A titkárság köteles megtagadni a jegyző (aljegyző vagy jegyzői iroda 

vezető) egyidejű tájékoztatása mellett azoknak az anyagoknak a postázását, 

amelyet az előterjesztő nem a jelen intézkedésben foglaltaknak megfelelően 

készített elő, vagy amelyen az esetleges szakmai, törvényességi korrekciót nem 

végezték el. 

 

5.2 Indokolt esetben – az SZMSZ rendelkezésén kívül – a polgármester vagy 

az alpolgármester engedélyével egyes előterjesztések (anyagok) a helyszínen is 

kioszthatók. Amennyiben az anyag tartalma szükségessé teszi az előterjesztő 

ilyen esetben is köteles törvényességi szempontból a jegyző véleményét kikérni. 

 
1. számú  függelék a 15/2014./XI.14./számú önkormányzati rendelethez  

 

Az önkormányzat közigazgatási területének leírása 

 

Az önkormányzat működési területe: 8166 ha, amelyből 456 ha központi belterület,  39 

ha egyéb belterület és 7671 ha külterület. Határai a következők: 

Dél:Dabas 

Észak – kelet, Dél - nyugat irányú határvonal: 3450 méter az 52104 jelű út 

tengelyével párhuzamosan (a tengelytől számítva 1600 méterre), a 0492/28 hrsz 

ingatlantól a 0440 hrsz-ú erdő Déli sarkáig. 

Észak – nyugat, Dél – kelet irányú határvonal: 2200 méter a 0440 hrsz-ú ingatlantól 

a 0426/4 hrsz-ú déli sarkáig. 

Észak – kelet, Dél - nyugat irányú határvonal (2.): 2600 méter a 0426/4-ú 

ingatlantól a 0333/2 hrsz-ú ingatlanig. 

Dél - nyugat:Bugyi 

Észak – kelet, Dél – nyugat irányú határvonal: 2200 méter 0503/38 hrsz-ú 

ingatlantól a 0498/2 hrsz-ú ingatlan nyugati sarkáig. 

Észak – dél irányú határvonal: 2300 méter a 0498/2 hrsz-ú ingatlan nyugati sarkától 

a 0492/21 hrsz-ú ingatlanig. 

Dél - kelet: Inárcs 
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Dél – nyugat, Észak – kelet irányú határvonal: 5500 méter hosszan a 0333/2 hrsz-ú 

ingatlantól a 0162/4 hrsz-ú ingatlan keleti sarkáig. Főbb töréspontok: 0326/3, 

0234/2, 0230/1, 0221. 

Kelet:Csévharaszt 

Észak – déli irányú határvonal: 4500 méter a 0152 hrsz-ú ingatlan keleti sarkától a 

0162/4 hrsz-ú ingatlan keleti sarkáig. Főbb töréspontja a 0152 hrsz-ú ingatlan déli 

sarka. 

Kelet:Üllő 

Észak – nyugat, Dél – kelet irányú határvonal: 2500 méter a 0150 hrsz-ú ingatlan 

északi sarkától a 0152 hrsz-ú ingatlan keleti sarkáig. 

Észak-kelet:Felsőpakony 

Észak – kelet, dél - nyugati irányú határvonal: 3550 méter a 0150 hrsz-ú ingatlan 

északi sarkától a 0129/1 hrsz-ú ingatlan nyugati sarkáig. 

Észak - nyugat, dél – keleti határvonal: 3500 méter 016/27 hrsz-ú ingatlantól a 

0129/1 hrsz-ú ingatlan nyugati sarkáig. Főbb törésvonalai: 061/13, 061/28. 

Észak:Gyál 

Észak – kelet, dél – nyugati határvonal: 700 méter a 056/1 hrsz-ú ingatlan északi 

sarkától a 054 hrsz-ú ingatlan észak – nyugati sarkáig (a Budapest-Lajosmizse 

vasútvonal és az M5 autópálya közötti terület). 

Nyugat:Alsónémedi 

Észak – keleti, dél – nyugati határvonal: 4500 méter a 053/3 hrsz-ú ingatlantól a 

0535 hrsz-ú ingatlanig (a 46104 jelű útig). 

Észak – nyugat, dél – kelet irányú határvonal: 4900 méter a 0535 hrsz-ú ingatlantól 

0517/8 hrsz-ú ingatlanig. Főbb töréspont: a 0526 hrsz-ú ingatlan déli sarka.  

 

2. számú  függelék a 15/2014./XI.14./számú önkormányzati rendelethez  

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak névjegyzéke és a jelölő 

szervezetek 

 

Sorszám Képviselő neve Jelölő szervezet/független jelölt 

1. Bukodi Károly Zoltán 

polgármester 

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 

2. Buza Ernő  FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 

3. Dr.Gallai Zoltán független 

4. Hantos Péter FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 

5. Horváth Tamás FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 

6. Kardos Zoltán FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 

7. Kánai Gergely FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 

8. Murinainé Murár Emília FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 

9. Puskás Imre  FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 
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3.számú függelék a 15/2014./XI.14./önkormányzati rendelethez 

 

Szavazókörök határai és területi leírása: 

 

1.sz. szavazókör 

Dózsa telepi Óvoda, Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. 

Ide tartozó utcák: 

Halászy K. u.  

Török I. u. 

Katona J. u. 

Székesi u. 

 

2.sz. szavazókör 

Gimnázium menza, Ócsa, Damjanich u. 37. 

Ide tartozó utcák: 

Barackos u. 

Diófa u. 

Damjanich u.  

Epreskert u.  

Liszt F. u.  

Munkácsy M. u.  

Szedres u.  

Szilvafa u.  

Szőlőhegyi u.  

Üllői u.  

Újvilág u. 

Vadász u.  

Vágóhíd u. 

 

3.sz. szavazókör 

Falu Tamás Városi Könyvtár  

Ócsa, Falu T. u. 44. 

Ide tartozó utcák: 

Akácos u.  

Árvácska u.  

Bimbó u.  

Liliom u. 

MÁV Állomás 

MÁV Szálló 

Nefelejcs u.  

Palást u.  

Pipacs u. 

Rózsa u.  

Szegfű u. 

Szirom u.  

Tulipán u. 

Vadvirág u.  

Virág u. 

 

4.sz. szavazókör 
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Baross utcai Óvoda  

Ócsa, Baross u. 14. 

Ide tartozó utcák: 

Arany J. u. 

Árpád u. 

Baross u. 

Deák F. u. 

Géza fejedelem u. 

Köztársaság tér 

Kossuth L. u. 

Petőfi S. u. 

Rákóczi u. 

Széchenyi u. 

 

5.sz. szavazókör 

Új iskola  

Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 52. 

Ide tartozó utcák: 

Árok u. 

Bacsó B. u. 

Bajcsy-Zs. u. 

Bethlen G. u.  

Bocskai u. 

Kisfaludy u. 

Klapka u. 

Magyar S. u. 

Vörösmarty u.  

Zrínyi u.  

 

6.sz. szavazókör 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat 

Ócsa, Bajcsy-Zs.u.2. 

Ide tartozó utcák: 

Ady E. u. 

Ady E. köz 

dr. Békési Panyik Andor u. 

Felsőkert u.  

Hősök tere  

Iskola köz 

József A. u.  

Kálvin u. 

Kálvin I. köz 

Kálvin II. köz 

Kertész u.  

Kiss E. u. 35 

Kiss János u.  

Kiss János köz 

Lőrincz u.  

Mátyás I. u.  

Mindszenti tér 
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Némedi u. 

Némedi köz 

Somogyi B. u. 

Szabadság tér 

Türr I. u.  

Üllői köz 

 

7. sz. Szavazókör 

Gimnázium  

Ócsa, Falu T. u. 35. 

Ide tartozó utcák: 

Berzsenyi u. 

Csokonai u. 

Esze T. u. 

Falu T. u.  

Gábor Á. u. 

Jókai u. 

Kút u. 

Madách u. 

Malomköz 

Szabó D. u. 

Temető u.  

Temető I-II. köz 

Viola u. 

Lakcím nélküli 

 

8.sz. Szavazókör 

Felsőbabád, Ebédlő 

Ide tartozik: 

Felsőbabád Tanyák 

Felsőbabádi ÁG üzem 

Nap utca 

Rádai utca 

Égerfa utca 

 

9.sz. Szavazókör 

Alsópakony Ebédlő 

Ide tartozik: 

Alsópakony puszta 

Újerdő tanya 

Újszőlők tanya 

Székes tanya 

Máv őrház 

Hársfa u. 

Jegenyefa u. 

Kőrisfa u. 

Nyírfa u. 

Platánfa u. 

Szilfa u. 

Tölgyfa u. 
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10.sz.Szavazókör 

Dózsa telepi Óvoda  

Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. 

Ide tartozó utcák: 

Bem J. u.  

Czirják tanya 

Dózsa Gy. tér 

Dózsa Gy. u. 

D. Szabó Károly u. 

Erdősor u. 

Égetőhegy u. 

Égetőhegy település 

Kölcsey u. 

Martinovics u. 

Táncsics M. u.  

Őrház u. 

Öregszőlő tanya 

 

V. számú függelék a 15/2014./XI.14./ számú önkormányzati rendelethez 

 

Ócsa Város  Önkormányzat állandó bizottságainak elnevezése  

és tagjainak neve 

 

Ügyrendi Bizottság  

Buza Ernő   elnök   

Kardos Zoltán   tag     

dr. Gallai Zoltán   tag     

 

Gazdasági Bizottság 

Kardos Zoltán       elnök 

Buza Ernő  tag 

dr. Gallai Zoltán  tag 

Pappné Hajdu Katalin tag       

 

Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság 

Kánai Gergely  elnök 

Hantos Péter  tag 

Puskás Imre  tag 

Miklós Imre  tag 

Rigó István  tag   

 

Oktatási, kulturális és sport Bizottság                                                                    

Hantos Péter  elnök 

Kánai Gergely  tag 

Murinainé Murár Emília  tag 

Kormos Rebeka  tag 

Puskás Ilona  tag      

 

5. számú függelék a 15/2014./XI.14./számú önkormányzati rendelethez 
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A polgármester által az önkormányzat képviselő-testülete elé terjesztett és 

…/2014./…/  számú Ök. határozattal elfogadott gazdasági program 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 

2014-2019. 
 

Kidolgozás alatt! 

 

6. számú függelék a 15/2014./XI.14./számú önkormányzati rendelethez 

 

 

Kisebbségi önkormányzat neve, elnöke, tagjai: 

 

Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Sándor István  elnök 

Gargya Nikolett elnökhelyettes 

Balog Artúr  tag 

 

 

7. számú függelék a 15/2014./XI.14./számú önkormányzati rendelethez 

 

Önkormányzati tagság az alábbi társulásokban  

 

Kertváros Gyáli Kistérségi Többcélú Társulás  

Társult települések: Ócsa, Alsónémedi, Bugyi, Gyál. Székhelye: Gyál  

 

Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás  

2004-ben jött létre, hétköznapi és hétvégi-ünnepi orvosi ügyeleti feladatok ellátására. 

Társult települések: Alsónémedi. Székhelye: Ócsa  

 

 

8. számú függelék a 15/2014./XI.14./számú önkormányzati rendelethez  

 

Ócsa Város Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai 

 

Palást Község Önkormányzata (Szlovákia, Obec Plástovce Obecny Úrad 93582 

Plástovce) 

 

Kose Város Önkormányzata (Észtország, Hariduse 1, Kose, Kose vald Harjumaa 

75101) 

 

 

 

3.2 napirend tárgya: Bizottságok tagjainak megválasztása  

 

Bukodi Károly polgármester: A napirend kapcsán várja a bizottságok összetételére 

vonatkozó személyi javaslatokat.  
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dr.Szabó György jegyző: Ügyrendi javaslata van, hogy az érintettség miatt történjen 

egy szavazás, hogy valamennyi képviselő szavazhasson. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatot: Ócsa 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy valamennyi képviselő, mint 

a napirend kapcsán érintett, érintettsége mellett szavazhat adott napirendben. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 (egyhangú) szavazattal meghozta az 

alábbi határozatot: 

229/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy valamennyi képviselő, 

mint a napirend kapcsán érintett, érintettsége mellett szavazhat adott napirendben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: -- 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi Kardos Zoltán képviselő urat, hogy 

vállalja-e a Gazdasági Bizottság elnöki feladatát. A Képviselő úr igenlő válasza után, 

szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Kardos Zoltán képviselőt a Gazdasági bizottság elnökévé megválasztotta.  

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 (egyhangú) szavazattal meghozta az 

alábbi határozatot: 

230/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Zoltán képviselőt a Gazdasági 

bizottság elnökévé megválasztotta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ------- 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi Hantos Péter képviselő urat, hogy vállalja-e 

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöki feladatát. A Képviselő úr igenlő 

válasza után, szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Hantos Péter képviselőt az Oktatási, Kulturális és Sport bizottság 

elnökévé megválasztotta.  

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 (egyhangú) szavazattal meghozta az 

alábbi határozatot: 

231/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hantos Péter képviselőt az Oktatási, 

Kulturális és Sport bizottság elnökévé megválasztotta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ------- 
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Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi Kánai Gergely képviselő urat, hogy 

vállalja-e a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnöki 

feladatát. A Képviselő úr igenlő válasza után, szavazást kér a következő határozati 

javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kánai Gergely képviselőt az 

Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi bizottság elnökévé 

megválasztotta.  

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 (egyhangú) szavazattal meghozta az 

alábbi határozatot: 

232/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kánai Gergely képviselőt az 

Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi bizottság elnökévé 

megválasztotta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ------- 

 

Bukodi Károly polgármester: Felkéri az Elnök urakat, hogy a bizottsági tagokra 

tegyenek javaslatot. 

 

Kardos Zoltán GB elnök, képviselő: Felkéri dr.Gallai Zoltán képviselő urat, hogy a 

bizottság munkájában továbbra is vegyen részt. Egyeztetett Buza Ernő képviselő úrral, 

aki szintén vállalja a bizottsági tagságot. Külsős bizottsági tagként egyeztetett Pappné 

Hajdu Katalinnal, aki elvállalta a munkát. Másik külsős bizottsági tag válaszára még 

vár.  

 

dr.Szabó György jegyző:Tájékoztatást ad arról, hogy a külsős bizottsági tagokkal 

történt előzetes egyeztetés alapján, nem kérte egy érintett sem a téma zárt ülésen történő 

tárgyalását.  

 

dr.Gallai Zoltán képviselő: Igen, vállalja a munkát. 

 

Bukodi Károly polgármester: Közszférában dolgozott és civil szervezet vezetője 

Pappné Hajdu Katalin. Szavazást kér a bizottság tagságára az alábbiak szerint: Ócsa 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Gallai Zoltán képviselőt és Buza Ernő 

képviselőt a Gazdasági bizottság tagjává és Pappné Hajdú Katalint (2364 Ócsa, Dózsa 

Gy. u. 19.) a Gazdasági bizottság külsős tagjává megválasztotta.  

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 (egyhangú) szavazattal meghozta az 

alábbi határozatot: 

233/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Gallai Zoltán képviselőt és Buza 

Ernő képviselőt a Gazdasági bizottság tagjává és Pappné Hajdú Katalint (2364 Ócsa, 

Dózsa Gy. u. 19.) a Gazdasági bizottság külsős tagjává megválasztotta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ------- 
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Hantos Péter OKSB elnöke, képviselő: Murinainé Murár Emília és Kánai Gergely 

képviselőket kérte fel a bizottsági munkára. Külsős bizottsági tagként pedig Puskás 

Ilonát és Kormos Rebekát. 

 

Bukodi Károly polgármester: Kéri szavazással hagyják jóvá a bizottság tagjait a 

következők szerint: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Murinainé Murár 

Emília képviselőt és Kánai Gergely képviselőt az Oktatási, Kulturális és Sport bizottság 

tagjává és Puskás Ilonát (2364 Ócsa, Epreskert u. 54.) és Kormos Rebekát (2364 Ócsa, 

Dr. Békési Panyik Andor u. 34.) az Oktatási, Kulturális és Sport bizottság külsős 

tagjává megválasztotta.  

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 (egyhangú) szavazattal meghozta az 

alábbi határozatot: 

234/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Murinainé Murár Emília képviselőt és 

Kánai Gergely képviselőt az Oktatási, Kulturális és Sport bizottság tagjává és Puskás 

Ilonát (2364 Ócsa, Epreskert u. 54.) és Kormos Rebekát (2364 Ócsa, Dr. Békési Panyik 

Andor u. 34.) az Oktatási, Kulturális és Sport bizottság külsős tagjává megválasztotta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ------- 

 

Kánai Gergely VMTB elnök, képviselő: Hantos Péter és Puskás Imre képviselőket 

kéri fel bizottsági tagságra, külsős tagként pedig Miklós Imrét és Rigó Istvánt. Miklós 

Imre ismert a Képviselő-testület előtt, Rigó Istvánt bemutatja kicsit. Sokat dolgozott 

vele és pályázati oldal és településrendezési oldalon tudja a munkát segíteni. 

 

Bukodi Károly polgármester: Az önkormányzattal is dolgozott már együtt és vállalja 

a feladatot. A jelöltek elvállalták a feladatot, ezért szavazást kér a következők szerint: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hantos Péter képviselőt és Puskás Imre 

képviselőt a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi bizottság tagjává 

és Miklós Imrét (2364 Ócsa, Martinovics u. 2.) és Rigó István (2364 Ócsa, Klapka u. 5.) 

a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi bizottság külsős tagjává 

megválasztotta.  

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 (egyhangú) szavazattal meghozta az 

alábbi határozatot: 

235/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hantos Péter képviselőt és Puskás Imre 

képviselőt a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi bizottság tagjává 

és Miklós Imrét (2364 Ócsa, Martinovics u. 2.) és Rigó István (2364 Ócsa, Klapka u. 5.) 

a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi bizottság külsős tagjává 

megválasztotta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ------- 
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3.3 napirend tárgya: Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 

 

Bukodi Károly polgármester: Közmeghallgatást minden évben kötelező tartani. Ez 

egy kihelyezett képviselő-testületi ülés kötött napirendi pontokkal, általában a 

szabadidőközpontban tartják. Napirendként javasolja felvenni a következőket:  

a) Beszámoló a 2014. évi költségvetési évről, valamint a 2015. évi elképzelések 

(koncepció) bemutatása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

b) Tájékoztatás Ócsa Város településfejlesztési koncepciójának és 

településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról 

Előadó: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.  

c) Egyebek 

A közmeghallgatás időpontjának 2014. december 4-én 18.00 órakor kerülne rá sor.  

 

dr.Szabó György jegyző: Felhívja a figyelmet, hogy testületi ülés és határozatképesség 

szempontjából részt kell venni. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra: 1.)  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 4. napján 18.00 órakor 

az Egressy Gábor Szabadidőközpont színháztermében közmeghallgatást tart az alábbi 

napirendekkel: 

a) Beszámoló a 2014. évi költségvetési évről, valamint a 2015. évi elképzelések 

(koncepció) bemutatása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

b) Tájékoztatás Ócsa Város településfejlesztési koncepciójának és 

településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról 

Előadó: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.  

c) Egyebek 

2.) Ócsa Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a közmeghallgatásról 

a lakosságot Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 44. § (2) 

bekezdésében foglalt módokon tájékoztassa. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 (egyhangú) szavazattal meghozta az 

alábbi határozatot: 

236/2014.(XI.12.) számú határozat 

1.)  Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 4. napján 18.00 

órakor az Egressy Gábor Szabadidőközpont színháztermében közmeghallgatást tart 

az alábbi napirendekkel: 

d) Beszámoló a 2014. évi költségvetési évről, valamint a 2015. évi elképzelések 

(koncepció) bemutatása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

e) Tájékoztatás Ócsa Város településfejlesztési koncepciójának és 

településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról 

Előadó: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.  

f) Egyebek 
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2.) Ócsa Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a közmeghallgatásról 

a lakosságot Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 44. § (2) 

bekezdésében foglalt módokon tájékoztassa. 

 

Felelős: Bukodi Károly polgármester 

Határidő: l.) pont vonatkozásában azonnal 

  2.) pont vonatkozásában folyamatos 

 

 

3.4 napirend tárgya: Kertváros Gyáli Kistérség ülésein a Polgármester 

helyettesítése 

 

Bukodi Károly polgármester: A Kertváros Gyáli Kistérség tagjaként minden ciklus 

elején határozatot kell hozni az üléseken történő képviseletről. Teljeskörű képviseletet 

Ő látja el, de akadályoztatása esetén Horváth Tamás alpolgármester kerül 

felhatalmazásra. Szavazást kér a következők szerint: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

1.)   A Kertváros Gyáli Kistérség ülésein a település teljeskörű képviseletére Bukodi 

Károly polgármestert kéri fel és hatalmazza fel.  

2.)   A Polgármester úr akadályoztatása esetén, helyettesítésére – azonos jogkörrel - 

Horváth Tamás alpolgármestert hatalmazza fel. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen 1 tartózkodó szavazattal meghozta 

az alábbi határozatot: 

237/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

1.)    A Kertváros Gyáli Kistérség ülésein a település teljeskörű képviseletére Bukodi 

Károly polgármestert kéri fel és hatalmazza fel.  

2.)    A Polgármester úr akadályoztatása esetén, helyettesítésére – azonos jogkörrel - 

Horváth Tamás alpolgármestert hatalmazza fel. 

 

Határidő: 1.)-2.) pont: azonnal 

Felelős:    --  

 

 

3.5  napirend tárgya: Lakossági járdaépítés támogatása 

 

Bukodi Károly polgármester: A lakossági járdaépítéssel az Alpolgármester úr 

foglalkozott, átadja részére a szót. 

 

Horváth Tamás alpolgármester: Három éve vezették be a lakossági járdaépítési 

programot. Ennek lényege, hogy az önkormányzat fizeti cement és sóder költségét, a 

lakos pedig vállalja, hogy felújítja, vagy új járdát épít meghatározott paraméterekkel. 

Lehetőség van arra is, hogy térkő burkolattal kerüljön kifizetésre, de az önkormányzat a 

kiszámított sóder és cement árát adja támogatásként. 2,5 mFt-ot különítenek el erre a 

célra és limitálják a pályázók számát. Előnyt élveznek azon pályázok, ahol 

folyamatosan, egymás után építik ki a járdát.  
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Évente kétszer hirdetik meg. A most meghirdetettre január végéig lehet jelentkezni és 

tavasszal kell a járdát megépíteni. Tavasszal kerülne meghirdetésre a második forduló, 

ahol a járdát őszig kell elkészíteni.  

 

Bukodi Károly polgármester: Kiegészítené azzal, hogy eddig 3300 méter járda épült 

meg a pályázattal. Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete meghirdeti a IV. lakossági járdaépítési támogatás 

programot. 

1) A pályázatok beadási határideje: 2015.01.22. 

2) A támogatással érintett ingatlanok száma maximum 30 darab. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 (egyhangú) szavazattal meghozta az 

alábbi határozatot: 

238/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghirdeti a IV. lakossági járdaépítési 

támogatás programot. 

1) A pályázatok beadási határideje: 2015.01.22. 

2) A támogatással érintett ingatlanok száma maximum 30 darab. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  Bukodi Károly polgármester 

 

 

3.6 napirend tárgya:  Kátyúzási munkák megrendelése 

 

Bukodi Károly polgármester: Többféle kátyúzási módszerrel végezték már a munkát, 

de az ENVIROAD-EU Kft. által alkalmazott módszer a legjobb. Ennél kitisztítják a 

kátyút, felmelegítik és betömik. Évente kétszer végzik ezt, tavasszal és ősszel. Hatvan 

kátyút találtak az általuk kezelt utakon. 

 

Kardos Zoltán képviselő: A tavasszal elvégzett munkát ellenőrizték többször is és 

tartósan megmaradt az út.  

 

Kánai Gergely képviselő: Mindenképpen a munka után kér egy műszaki ellenőrzést a 

műszaki irodától.  

 

Puskás Imre képviselő: Nemcsak kátyúhibák vannak, hanem nagyobb leszakadt 

útrészek is.  

 

Bukodi Károly polgármester: Jelenleg ilyen munka nincs közötte, ezt a fajta munkát 

„bajusz” építésnek hívják. Ezt egy másik felméréssel fogják megnézni, ez nagyobb 

összeget igényelne. Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete  

1) az ENVIROAD-EU Kft-t bízza meg a kátyúzási munkák elvégzésével. 

2) Felhatalmazza a  polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 
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A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 (egyhangú) szavazattal meghozta az 

alábbi határozatot: 

239/2014.(XI.12.) számú határozat 

1) Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ENVIROAD-EU Kft-t bízza 

meg a kátyúzási munkák elvégzésével. 

2) Felhatalmazza a polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  Bukodi Károly polgármester 

 

 

3.7 napirend tárgya: Tűzifa juttatás a téli időszakban  

 

Bukodi Károly polgármester: Tavalyi évben kezdték el ezt a lakossági támogatást. 1,5 

mFt-os keret állt rendelkezésre, amiből 3 q fát juttattak el 150 családnak. Javasolja a 

keretösszeg megemelését 2 mFt-ra, ezzel 200 családnak tudnának fát adni. A 

kereskedésektől kapott árajánlatok alapján felhatalmazást kér további tárgyalásra. A 

holnap napon tárgyal a cégekkel és amennyiben jóváhagyják már a jövő héten szállítják 

is rászorulóknak a fát. A támogatottak névsorának összeállításában a szociálpolitikai 

munkatársak, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Mozgáskorlátozottak Ócsai 

Egyesülete és a Máltai Szeretetszolgálat működik közre. Szavazást kér a következő 

határozati javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.)  egyes Ócsán lakó, nehéz szociális helyzetben lévő családok és önálló személyek 

részére a 2014-2015. téli időszakban egyszeri alkalommal természetbeni 

támogatásként összesen max. 2.000.0000,- Ft értékben tűzifát biztosít. 

2.) Az Ócsai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája munkatársainak 

közreműködésével kiválasztott rászorulók ellátása érdekében felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésben tervezett működési 

kiadások terhére 2.000.000,- Ft keretösszegig a rászorulók ellátásáról a helyi tűzifa 

kereskedők bevonásával gondoskodjon.  

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 (egyhangú) szavazattal meghozta az 

alábbi határozatot: 

240/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.)  egyes Ócsán lakó, nehéz szociális helyzetben lévő családok és önálló személyek 

részére a 2014-2015. téli időszakban egyszeri alkalommal természetbeni 

támogatásként összesen max. 2.000.0000,- Ft értékben tűzifát biztosít. 

2.) Az Ócsai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája munkatársainak 

közreműködésével kiválasztott rászorulók ellátása érdekében felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésben tervezett működési 

kiadások terhére 2.000.000,- Ft keretösszegig a rászorulók ellátásáról a helyi tűzifa 

kereskedők bevonásával gondoskodjon.  

 

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

Felelős:  1.-2. pont: Bukodi Károly polgármester 
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3.8 napirend tárgya:  A Bolyai János Gimnázium közüzemi túlfizetése tárgyában 

tett intézkedés 

 

Bukodi Károly polgármester: A napirend ismertetésére felkéri a Jegyző urat. 

 

dr.Szabó György jegyző: A kiküldött anyaghoz nem sok kiegészítést tesz. Amikor a 

gimnázium még megyei fenntartású intézmény volt, akkor kötöttek a Get-Energy Kft-

vel egy szerződést, melynek keretében felülvizsgálták a szolgáltató által kiszámlázott 

díjat. Ennek a vizsgálatnak az eredményeként több mint három millió forint 

túlszámlázás történt. Megpróbálták az adatokat megszerezni, hogy a szolgáltatóval 

„direktbe” tárgyaljanak, de nem sikerült. A per megindítására a határidő záros. Nem 

tudtak három ajánlatot kérni, mert nem tudják megadni a túlszámlázás adatait. 

Amennyiben jóváhagyják a Polgármester úr aláírását a szerződésre, akkor a sikerdíjak 

levonása után 1,5 millió forinthoz jutnak. Három millió forint kintlévőség hajtására meg 

kell tenniük a szükséges intézkedést. 

 

Puskás Imre képviselő: Ennyit nyernének, de ha nem nyernek, akkor többet vesztenek 

a perköltséggel és sikerdíjjal. 

 

dr.Szabó György jegyző: A sikerdíj nem fix mértékű és nem kell kifizetni csak a 

részükre megítélt jogerős bírósági döntés után. Az önkormányzat törvény alapján 

illetékmentes. Pervesztesként az ellenfél jogi képviselőjének munkadíja.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: Ha nem járnak el, az hűtlen kezelésnek minősül. 

Nincs más választásuk.  

 

Puskás Imre képviselő: Köszöni a tájékoztatást. Kéri, hogy a jövőben figyeljenek oda, 

hogy ne történjen oda. Ellenőrizni kell a számlát a mérőóra állásokkal.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Get-Energy 

Magyarország Kft-vel kötendő energia jogi szakértői tevékenység ellátására vonatkozó 

megbízási szerződés aláírására.  

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 (egyhangú) szavazattal meghozta az 

alábbi határozatot: 

241/2014.(XI.12.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Get-

Energy Magyarország Kft-vel kötendő energia jogi szakértői tevékenység ellátására 

vonatkozó megbízási szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bukodi Károly polgármester 

 

 

4. napirend tárgya: Interpellációk  

 

Nem érkezett interpelláció. 
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5. napirend tárgya: Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok  

 

Bukodi Károly polgármester: Az alakuló ülés óta még olyan rövid idő telt el, hogy 

nem történt olyan, amiről beszámoljon a napirend keretében. 

 

 

6. napirend tárgya: Egyebek  

 

Bukodi Károly polgármester: Ezen napirend keretében a Képviselők elmondhatják 

észrevételeiket, bejelentéseiket. 

 

Kardos Zoltán képviselő: Két javaslata lenne. Az Üllői út – Damjanich utca környékén 

javasolja egy gyalogátkelőhely felfestését a temető megközelítése céljából. Ezt a 

KÖZÚT KHT-val el kellene indítani, mert nagyon balesetveszélyes.  

 

Bukodi Károly polgármester: A 2014-2020. éves Versenyképes közép-magyarországi 

operatív program koncepció keretében kb. 130 millió forint értékben, 

közlekedésbiztonsági és közlekedéstechnikai fejlesztéseket kértek a megyétől. A temető 

sarkánál egy gyalogátkelőhely kiépítését és a Martinovics utca – Szőlőhegyi utca 

sarkánál szintén gyalogátkelőhely kiépítését, szabadidőközpont, Baross utcai Óvoda 

előtti és az iskola zsákutcájában parkoló kialakítását. Az Árpád úttól a legutolsó cégig 

egy kerékpárút kialakítását. Ezek beárazva ott vannak, ahonnét a pénzt várják.  

 

Kánai Gergely képviselő: Kiegészítené azzal, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium, 

illetve a Nemzeti Fejlesztési Kormány Bizottság fog erről dönteni. Ez várhatóan három 

hónapon belül történik.  

 

Bukodi Károly polgármester: Azért is számítanak erre a pénzre, mert látták, hogy egy 

vasúti átkelőhely létesítése is 23-25 millió forintba kerül.  

 

Kardos Zoltán képviselő: A Damjanich utcai temetkezési cég és gumis közötti terület 

önkormányzati tulajdon. Ez egy nyitott szakasz, mindenki ott kel át a síneken. 

Balesetveszélyes. Javasolja, hogy egyik oldala kerüljön lezárásra.  

 

Bukodi Károly polgármester: A műszaki iroda kimegy megnézni, az önkormányzaté a 

telek. Alatta megy a víz-, csatornavezeték.  

 

A Polgármester a következő napirend megtárgyalására zárt ülést rendel el.  

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendekhez kapcsolódó előterjesztés és ahhoz kapcsolódó 

anyagok a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerültek. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

       Bukodi Károly                                Dr. Szabó György 

        polgármester                               jegyző 


