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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján 1600 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő  képviselő 

Dr. Gallai Zoltán  képviselő 

Hantos Péter  képviselő 

Kardos Zoltán  képviselő 

Kánai Gergely  képviselő 

Puskás Imre  képviselő 

 

 

 

A Képviselő-testület 8 fővel van jelen. Az ülésről távolmaradását, egyéb elfoglaltsága miatt 

előre jelezte Murinainé Murár Emília képviselő asszony. 

 

 

Bukodi Károly polgármester a 2015. április 29. (szerda) 16.00 órára munkaterv szerint 

összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 

fővel jelen van és határozatképes. Az ülésről távolmaradását jelezte Murinainé Murár Emília 

képviselő asszony, késni fog. Az ülés megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali 

épületében a tanácsteremben kerül sor. Javasolja a 3.4. napirendi pont levételét, mivel a 

Tűzoltóság képviselője nem tud jelen lenni, ezt a napirendet a Képviselő-testület a következő 

ülésén tárgyalja meg. Több észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem volt, ezért szavazást 

kér a a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiküldött 

napirendi javaslatot az elhangzott módosítással együtt tárgyalásra elfogadta. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

74/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiküldött napirendi javaslatot az 

elhangzott módosítással együtt tárgyalásra elfogadta. 

Határidő:  ---- 

Felelős:     ---- 
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N A P I R E N D : 

 
1. Napirend előtti felszólalások 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

3. Munkaterv szerinti napirendek 

 

3.1. Tárgy: Mérlegbeszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági 

szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről (Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft.) 

Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 

 

3.2. Tárgy: …./2015./…/ önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának 

2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(költségvetés előirányzat módosítás) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.3. Tárgy: …./2015./…./ önkormányzati rendelet-tervezet megalkotása Ócsa Város 

Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Az Environ-Energie Energetikai Fejlesztő és Beruházó Kft. "Hulladékból 

Energiát Pirolízis Projekt" megvalósításával kapcsolatban elvi hozzájárulás kérelme 

Előadó: Bukodi Károly polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

4.2. Tárgy: Oxyfa telepítése tárgyában együttműködési megállapodás megkötése 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő és Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által üzemeltetett konyhák vállalkozásba adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

4.4. Tárgy: Megbízás főépítészi tevékenység ellátására  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0098, valamint a 

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú projektek kapcsán a könyvvizsgálói 

igazolások elkészítése 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0098, valamint a 

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú projekt kapcsán a kötelező záró 

auditori nyilatkozatok, valamint a épületenergetikai tanúsítványok elkészítése 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7. Tárgy: Az Ócsai Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.8. Tárgy: Döntés „Turisztikai koncepció” elkészítéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

4.9. Tárgy: Az „Akadálymentesítési feladatok elvégzése Ócsa Város Önkormányzat 

fenntartásában lévő Napsugár Óvoda területén" című projekthez műszaki ellenőr 

kiválasztása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10.Tárgy Együttműködési megállapodás kötése az Ócsai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.11.Tárgy: Döntés ünnepségekhez kötődő alapítványi támogatásokról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.12.Tárgy: Az NBW-646 forgalmi rendszámú személygépkocsi használatba adásáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.13.Tárgy: Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola műfüves pályaépítési projekt 

támogatása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.14.Tárgy: Az Ócsa Halászy Károly Iskoláért Alapítvány székhelyváltoztatás iránti 

kérelme 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek 

 

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1. Tárgy: Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola intézményvezetői pozíciójára 

beérkezett pályázatok megtárgyalása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

8.2. Tárgy: Víz-csatorna részletfizetési kérelem megtárgyalása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

1. Napirend előtti felszólalás 
 

Kánai Gergely képviselő beszámol arról, elküldte a képviselőknek a múlt héten a Népszava 

újságban megjelent cikket. A cikket Veres Jenő írta, az írás címe: „Megölték a halott falut”. 

Felháborítónak tartja, hogy egy véleményformáló újságíró mit enged meg magának Ócsával 

kapcsolatban. Először is teljes mértékben tájékozatlan. A „halott falu” kitétel többször 

megjelenik a cikkben. Az újságíró azt írja, nincs rendes buszjárat a lakóparkba, ámbár az 

önkormányzat a falu pénzén felfogadott egy vállalkozót, aki besegít a közlekedési gondok 

enyhítésébe, majd folytatja, ezért még jobban utálhatják az ős ócsaiak a telepieket. Feltételezi 

a cikk írója azt is, hogy a lakóparkban élők többségének nincs érvényes műszaki engedélye az 
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autójára. Úgy gondolja, hogy ez az újságcikk teljesen alkalmas arra, hogy Ócsa hírnevét 

rontsa. Rosszhiszemű híreket terjesszen a településről, az ott lakókról, tele van tárgyi 

tévedésekkel. Kéri a polgármester urat és a jegyző urat, ha van rá lehetőség, tegyék meg a jogi 

lépéseket a rosszindulatú cikkel kapcsolatban.  
 

Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: Mérlegbeszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági 

szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről (Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft.) 

Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 

 

Bukodi Károly polgármester kérdezi az ügyvezető asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni a 

beszámolót. 

 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa, a 2014. évi gazdasági eredményről 

szóló mérlegbeszámolóját, és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja.  

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt 

 

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

határozatot hozta: 

 

75/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa, a 2014. évi gazdasági eredményről szóló 

mérlegbeszámolóját, és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.2.Napirend: …./2015./…/ önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város 

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

rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás) 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a 

következőkre:  
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Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.6.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint 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.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)  3. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

"(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetésében a kiadási és 

bevételei főösszegét 1.288.887.000 Ft-ban, azaz Egymilliárdkettőszáznyolcvannyolcmillió-

nyolcszáznyolcvanhétezer forintban határozza meg. 

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

-36.486.000 Ft. 

(3) A költségvetési egyenleget az előző évi maradvány igénybevételével kerül 

finanszírozásra."  

 

2. § 

 

Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási célú műveletek módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. melléklete 

alapján határozza meg a Képviselő-testület. 

 

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

 

 Önkormányzat működési bevétele:      538.365 eFt 

   ebből:  

   a) Közhatalmi bevétel      380.552 eFt 

   b) Intézményi működési bevétel     59.985 eFt 

   c) Működési célú átvett pénzeszközök      5.031 eFt 

   d) Működési célú támogatások Áh.belül:      92.797 eFt 

 

(3) Önkormányzat normatív működés támogatásai:    453.550  eFt 

 

(4) Felhalmozási bevételek:      208.383 eFt   

a) Felhalmozási bevételek    101.000 eFt 

   b)   Pályázati utófinanszírozás bevétel   107.148 eFt 

                        c)   Felhalmozási célú támogatás         235 eFt 

 

(5) Finanszírozási bevételek: 

                         a)      Rövid lejáratú hitel felvétele                          30.000 eFt 

                         b)      Előző évi maradvány igénybevétele               46.479 eFt 

                         c)      Áht.-on belüli megelőlegezés                       12.110 eFt 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                           1.288.887 eFt 
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(6) Önkormányzat  működési kiadásai:              1.043.645 eFt 

ebből: 

  a) Személyi juttatások             297.600 eFt 

  b) Munkaadókat terhelő járulékok                       72.494 eFt 

  c) Dologi kiadások                  519.922 eFt 

           d)        Ellátottak  juttatásai                                                68.069 eFt 

 e) Egyéb működési célú támogatások Áh-kívülre                  85.500 eFt 

  ebből: 

      ea) Céljellegű támogatások    70.500 eFt 

               ab) Elvonások és befizetések             15.000 eFt 

 

(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai:     192.219 eFt 

  ebből: 

  a) Intézményi beruházások     117.569 eFt 

  b) Felújítások                 40.000 eFt 

  c) Lakástámogatás                900 eFt 

d) Egyéb felhalmozási  kiadások                                   33.750 eFt 

 

(8) Tartalékok                      920 eFt 

 ebből: 

              Általános tartalék          920 eFt 

 

(9) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek                 39.993 eFt 

 

(10) Áht.-on belüli megelőlegezés visszafizetése                              12.110 eFt 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                       1.288.887 eFt 

 

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

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

 

3. § 

 

Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított bevételi előirányzatát 

1.263.649 eFt-ban határozza meg.” 

 

4. § 

 

Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított kiadási előirányzatát 

1.263.649 eFt-ban határozza meg. Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat 

tervezett bevételeit és kiadásait a 9.1. melléklet tartalmazza.” 
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5. § 

 

Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú 

finanszírozási kiadások összege: 350.188 eFt.” 

 

6. § 

 

Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételi előirányzatát 143.921 eFt-

ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:                   1.127 eFt 

 Egyéb műk.c.tám.Áh-n belülről:              5.031 eFt 

 Önkormányzati támogatás:     137.763 eFt” 

 

7. § 

 

Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatát 143.921 eFt-

ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    83.548 eFt 

 Munkaadókat terhelő jár.    20.832 eFt 

 Dologi kiadások:     39.004 eFt 

           Kis értékű eszköz beszerzése:                            537 eFt 

 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait az 9.2 

melléklet tartalmazza.” 

 

      8. § 

 

Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde 2014. évi bevételi előirányzatát 222.138 eFt-ban határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:       19.000 eFt 

 Önkormányzati támogatás:   203.138 eFt” 

 

9. § 

 

Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde 2014. évi  kiadási előirányzatát 222.138 eFt-ban határozza meg. 
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  Személyi juttatások:    123.032 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.      32.640 eFt 

  Dologi kiadások:       66.090 eFt 

  Kisértékű eszköz beszerzése:                                    376 eFt             

    - 

 

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait az 9.3. melléklet tartalmazza.” 

 

 

10. § 

 

Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2014. évi bevételi előirányzatát  9.367 

eFt-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                  80 eFt 

  Önkormányzati támogatás:   9.287 eFt” 

 

11. § 

 

Az R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2014. évi kiadási előirányzatát 9.367 

eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:              3.923 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.                 887 eFt 

  Dologi kiadások:               4.557 eFt 

 

A önállóan működő Falu Tamás Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 9.4. melléklet 

tartalmazza.” 

 

12. § 

 

Ez rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt 

 

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

m e g a l k o t t a  a  

 

7/2015. (V. 4.) RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló  

1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-

módosítás) 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint 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.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)  3. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

"(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetésében a kiadási és 

bevételei főösszegét 1.288.887.000 Ft-ban, azaz Egymilliárdkettőszáznyolcvannyolcmillió-

nyolcszáznyolcvanhétezer forintban határozza meg. 

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

-36.486.000 Ft. 

(3) A költségvetési egyenleget az előző évi maradvány igénybevételével kerül 

finanszírozásra."  

 

2. § 

 

Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási célú műveletek módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. melléklete 

alapján határozza meg a Képviselő-testület. 

 

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

 

 Önkormányzat működési bevétele:      538.365 eFt 

   ebből:  

   a) Közhatalmi bevétel      380.552 eFt 

   b) Intézményi működési bevétel     59.985 eFt 

   c) Működési célú átvett pénzeszközök      5.031 eFt 

   d) Működési célú támogatások Áh.belül:      92.797 eFt 

 

(3) Önkormányzat normatív működés támogatásai:    453.550  eFt 

 

(4) Felhalmozási bevételek:      208.383 eFt   

a) Felhalmozási bevételek    101.000 eFt 

   b)   Pályázati utófinanszírozás bevétel   107.148 eFt 

                        c)   Felhalmozási célú támogatás         235 eFt 

 

(5) Finanszírozási bevételek: 

                         a)      Rövid lejáratú hitel felvétele                          30.000 eFt 

                         b)      Előző évi maradvány igénybevétele               46.479 eFt 

                         c)      Áht.-on belüli megelőlegezés                       12.110 eFt 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                           1.288.887 eFt 

(6) Önkormányzat  működési kiadásai:              1.043.645 eFt 

ebből: 



10 

 

  a) Személyi juttatások             297.600 eFt 

  b) Munkaadókat terhelő járulékok                       72.494 eFt 

  c) Dologi kiadások                  519.922 eFt 

           d)        Ellátottak  juttatásai                                                68.069 eFt 

 e) Egyéb működési célú támogatások Áh-kívülre                  85.500 eFt 

  ebből: 

      ea) Céljellegű támogatások    70.500 eFt 

               ab) Elvonások és befizetések             15.000 eFt 

 

(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai:     192.219 eFt 

  ebből: 

  a) Intézményi beruházások     117.569 eFt 

  b) Felújítások                 40.000 eFt 

  c) Lakástámogatás                900 eFt 

d) Egyéb felhalmozási  kiadások                                   33.750 eFt 

(8) Tartalékok                      920 eFt 

 ebből: 

              Általános tartalék          920 eFt 

 

(9) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek                 39.993 eFt 

 

(10) Áht.-on belüli megelőlegezés visszafizetése                              12.110 eFt 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                       1.288.887 eFt 

 

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

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

 

3. § 

 

Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított bevételi előirányzatát 

1.263.649 eFt-ban határozza meg.” 

 

4. § 

 

Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított kiadási előirányzatát 

1.263.649 eFt-ban határozza meg. Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat 

tervezett bevételeit és kiadásait a 9.1. melléklet tartalmazza.” 

 

5. § 

 

Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú 

finanszírozási kiadások összege: 350.188 eFt.” 
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6. § 

 

Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételi előirányzatát 143.921 eFt-

ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:                   1.127 eFt 

 Egyéb műk.c.tám.Áh-n belülről:              5.031 eFt 

 Önkormányzati támogatás:     137.763 eFt” 

 

7. § 

 

Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatát 143.921 eFt-

ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    83.548 eFt 

 Munkaadókat terhelő jár.    20.832 eFt 

 Dologi kiadások:     39.004 eFt 

           Kis értékű eszköz beszerzése:                            537 eFt 

 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait az 9.2 

melléklet tartalmazza.” 

 

      8. § 

 

Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde 2014. évi bevételi előirányzatát 222.138 eFt-ban határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:       19.000 eFt 

 Önkormányzati támogatás:   203.138 eFt” 

 

9. § 

 

Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde 2014. évi  kiadási előirányzatát 222.138 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:    123.032 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.      32.640 eFt 

  Dologi kiadások:       66.090 eFt 

  Kisértékű eszköz beszerzése:                                    376 eFt             

    - 
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Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait az 9.3. melléklet tartalmazza.” 

 

10. § 

 

Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2014. évi bevételi előirányzatát  9.367 

eFt-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                  80 eFt 

  Önkormányzati támogatás:   9.287 eFt” 

 

11. § 

 

Az R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2014. évi kiadási előirányzatát 9.367 

eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:              3.923 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.                 887 eFt 

  Dologi kiadások:               4.557 eFt 

 

A önállóan működő Falu Tamás Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 9.4. melléklet 

tartalmazza.” 

 

12. § 

 

Ez rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Napirend tárgya: 

3.3.Tárgy: …./2015./…./ önkormányzati rendelet-tervezet megalkotása Ócsa Város 

Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a 

következőkre:   Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2015.(...) önkormányzati rendelete 

Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának 

 zárszámadásáról 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,  Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 
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1. §  

 

(1) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű 

összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi 

kimutatásokat, a csatolt 1-14. mellékletnek és az 1-10. tájékoztató tábláknak megfelelően 

hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított 

előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi. 

 

2. § 

 

(1) A Képviselő-testület a 2014. évi gazdálkodását Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi 

költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete alapján teljesítette, a 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak 

megfelelően: 

1.154.050 eFt bevétellel, valamint 1.189.859 eFt kiadással jóváhagyja. 

 

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait jogcímenként, bevételeit 

önkormányzati szinten az 1.1.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 

a 6.1-8.2.1. mellékletek szerint fogadja el. 

 

(4) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási 

előirányzatainak teljesítését a 6.1.1-8.2.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 

hagyja jóvá. 

 

3. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3-4. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 

4. § 

 

(1) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási 

bevételek és kiadások mérlegét az 2.1., valamint a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott céljellegű támogatások mértékét a 6. 

tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott társadalmi-, szociálpolitikai juttatásait a 

13. melléklet alapján hagyja jóvá.  

(4) A Képviselő-testület a 2014. évi pénzeszközátadásokat a 1.1. melléklet alapján hagyja 

jóvá.  

(5) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 

célonkénti és címenkénti alakulását a 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 
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5. § 

 

(1) Az Önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben 

szereplő adatok alapján 3.890.729 eFt-ban állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő, valamint az önállóan 

működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek 2014. évi maradványát -

35.808 eFt összegben a 9. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 

2014. évi maradvány kötelezettséggel terhelt. 

(3) A jóváhagyott maradvány 2015. évi felhasználása szerint a Képviselő-testület a 

maradványát működési célra fordítja. 

(4) Az Önkormányzat által nyújtott kedvezményeket a 5. tájékoztató tábla tartalmazza.  

 

6. § 

 

(1) Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi - 2014. december 31-i állapot 

szerinti – állományi értéke eszközök tekintetében 3.890.729 eFt-ban, míg források 

tekintetében 3.890.729 eFt-ban kerülnek megállapításra. 

(2) A pénzeszközök záró állománya a már részletezett teljesítési adatok ismeretében 39.368 

eFt. 

(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1-7.5. tájékoztató tábla tartalmazza. 

 

7. § 

 

(1) Az Önkormányzat 2014. december 31-én fennálló tartozásállományát a 4. tájékoztató 

tábla mutatja be.  

(2) Az Önkormányzat pályázatait az 5. melléklet tartalmazza.  

(3) Az Önkormányzat létszámadatait a rendelet 10. tájékoztató tábla tartalmazza. 

 

8.§ 

 

(1) A bevételek – a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével – a költségvetésben 

meghatározott feladatokra kerültek felhasználásra. 

(2) Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait, a teljesítés 

pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével megfelelő színvonalon teljesítette. 

 

9.§ 

 

Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati 

vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a normatív állami hozzájárulásokat 

megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami 

átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, 

jogszabályszerű vezetésére. 

 

10. § 

 

(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 

maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 

figyelemmel.  

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 

maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 
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11. § 

 

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési 

szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

       

12.§ 

 

E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt 

 

 

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

m e g a l k o t t a  a  

 

8/2015. (V. 4.) RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának  

zárszámadásáról 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,  Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. §  

 

(3) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű 

összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi 

kimutatásokat, a csatolt 1-14. mellékletnek és az 1-10. tájékoztató tábláknak megfelelően 

hagyja jóvá. 

 

(4) A Képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított 

előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi. 

 

2. § 

 

(5) A Képviselő-testület a 2014. évi gazdálkodását Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi 

költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete alapján teljesítette, a 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak 

megfelelően: 

1.154.050 eFt bevétellel, valamint 1.189.859 eFt kiadással jóváhagyja. 

 

(6) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait jogcímenként, bevételeit 

önkormányzati szinten az 1.1.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
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(7) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 

a 6.1-8.2.1. mellékletek szerint fogadja el. 

 

(8) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási 

előirányzatainak teljesítését a 6.1.1-8.2.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 

hagyja jóvá. 

 

3. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3-4. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 

4. § 

 

(6) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási 

bevételek és kiadások mérlegét az 2.1., valamint a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott céljellegű támogatások mértékét a 6. 

tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott társadalmi-, szociálpolitikai juttatásait a 

13. melléklet alapján hagyja jóvá.  

(9) A Képviselő-testület a 2014. évi pénzeszközátadásokat a 1.1. melléklet alapján hagyja 

jóvá.  

(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 

célonkénti és címenkénti alakulását a 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 

 

5. § 

 

(5) Az Önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben 

szereplő adatok alapján 3.890.729 eFt-ban állapítja meg. 

(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő, valamint az önállóan 

működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek 2014. évi maradványát -

35.808 eFt összegben a 9. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 

2014. évi maradvány kötelezettséggel terhelt. 

(7) A jóváhagyott maradvány 2015. évi felhasználása szerint a Képviselő-testület a 

maradványát működési célra fordítja. 

(8) Az Önkormányzat által nyújtott kedvezményeket a 5. tájékoztató tábla tartalmazza.  

 

6. § 

 

(4) Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi - 2014. december 31-i állapot 

szerinti – állományi értéke eszközök tekintetében 3.890.729 eFt-ban, míg források 

tekintetében 3.890.729 eFt-ban kerülnek megállapításra. 

(5) A pénzeszközök záró állománya a már részletezett teljesítési adatok ismeretében 39.368 

eFt. 

(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1-7.5. tájékoztató tábla tartalmazza. 

 

7. § 
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(4) Az Önkormányzat 2014. december 31-én fennálló tartozásállományát a 4. tájékoztató 

tábla mutatja be.  

(5) Az Önkormányzat pályázatait az 5. melléklet tartalmazza.  

(6) Az Önkormányzat létszámadatait a rendelet 10. tájékoztató tábla tartalmazza. 

 

8.§ 

 

(3) A bevételek – a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével – a költségvetésben 

meghatározott feladatokra kerültek felhasználásra. 

(4) Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait, a teljesítés 

pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével megfelelő színvonalon teljesítette. 

 

9.§ 

 

Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati 

vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a normatív állami hozzájárulásokat 

megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami 

átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, 

jogszabályszerű vezetésére. 

 

10. § 

 

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 

maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 

figyelemmel.  

(4) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 

maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 

11. § 

 

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési 

szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

       

12.§ 

 

E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba. 

 

 

Napirend tárgya: 

4.1. Napirend: Döntés az Environ-Energie Energetikai Fejlesztő és Beruházó Kft. 

"Hulladékból Energiát Pirolízis Projekt" megvalósításával kapcsolatban elvi hozzájárulás 

iránti kérelméről 

 

 

Mák Zoltán András ügyvezető beszámol arról, azzal fordultak a Képviselő-testület felé, 

hogy a településen szeretnének megvalósítani egy hulladék-feldolgozó üzemet. Körülbelül öt 

éve kezdtek el foglalkozni ezzel a technológiával. A kifejlesztett technológiát a Szent István 

Egyetem nyomon követte. A CSO Kft-vel kb. másfél éve együttműködnek már, ők 

alapanyagot biztosítottak a tesztüzemi mérésekhez. Hosszútávon 6-8 főnek tudnak biztosítani 
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munkát. A létesülő üzem egy minta és tanüzem lenne, amit az egyetemi duális képzésbe be 

tudnak vonni. A Szent István egyetemen kívül a Budapesti Műszaki Egyetem és a Kaposvári 

Egyetem is együttműködő partnerük.  

 

Bezzeg Zsolt Environ-Energie Energetikai Fejlesztő és Beruházó Kft. képviselője 
előadja, hogy napi 10-20 tonna anyag feldolgozásával fog működni az üzem. Együttműködő 

partnerek között van pl. MOL Rt. is. A technológia egy teljesen zárt rendszer, káros anyag 

kibocsátása nincs a berendezésnek. A tesztmérések folyamán akkreditált labor szinten minden 

mérés meg van, ami ezt alá tudja támasztani. Jelen pillanatban az üzemük Békés megyében 

van felállítva, ahol kaptak egy olyan környezetvédelmi hatósági engedélyt, amely referencia 

értékkel rendelkezik. Úgy gondolják, elérkezett a hosszú évek munkájának az az eredménye, 

hogy üzleti szinten is megvalósíthassák a vállalkozást. Nyilvánvalóan próbálják a kapcsolódó 

munkahely teremtési lehetőséget is hozzátenni a vállalkozáshoz. Ezt követően ismerteti a 

technológiai folyamatot a képviselőkkel.  

 

Puskás Imre képviselő javasol még egy konzultációt, hogy jobban körbe járják ezt a dolgot.  

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, kaptak egy anyagot, a cég képviselői elmondták a 

vállalkozás lényegét. Kérdezi, milyen prezentációt szeretne még Puskás Imre képviselő úr? 

 

Bezzeg Zsolt Environ-Energie Energetikai Fejlesztő és Beruházó Kft. képviselője 
előadja, hogy az az üzem, ahol most dolgoznak a technológiai biztonságra egy elég jó 

referencia, valamint az interneten is vannak elérhetőségek, ahol ezeket vissza lehet nézni.  

 

Pukás Imre képviselő felveti, hogy nem ártott volna megnézni a működő üzemet. Kérdezi, 

hogy mekkora területet fog elfoglalni a létesítmény. Az ócsai telephely elhelyezkedését 

tekintve a lakóterületet nem érinti.  

 

Mák Zoltán András ügyvezető válaszában elmondja, hogy kb. 1500 m2 alapterületűre 

tervezik az üzemet, ebből 600 m2 területű maga a csarnok.  

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az üzem ott létesülne, ahol a CSO 

Kft. jelenleg is működik. 

 

Lédl Richárd CSO Kft. ügyvezetője előadja, nagy előnyt jelentene, ha a gumimennyiséget, 

ami Ócsa külterületén van, gyakorlatilag két év alatt eltüntethetnék ezzel a technológiával.  

 

Bukodi Károly polgármester több kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. elvi hozzájárulását adja az Environ-Energie Energetikai Fejlesztő és Beruházó Kft. 

(székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 29. képviseletében: Mák Zoltán András 

ügyvezető) azon elképzeléseinek megvalósításához, mely szerint az Ócsa, Némedi úti 

major 06/2 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon "Hulladékból Energiát Pirolízis Projekt 

(HEPP-ÓCSA)" megvalósításra kerüljön,   

2. megállapítja, hogy az 1.) pontban foglalt fejlesztés összhangban van a helyi rendezési 

tervvel és az önkormányzat hosszú távú fejlesztési- és stratégiai elképzeléseivel. 

3. Ez az elvi támogatás a szükséges hatósági és egyéb szakhatósági engedélyek alól az 

Environ-Energie Energetikai Fejlesztő és Beruházó Kft.-t nem mentesíti, és kizárólag 

a tárgyi beruházás megvalósításához kapcsolódik.  
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A döntéshozatalban 8 fő vett részt 

 

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

határozatot hozta: 

 

76/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. elvi hozzájárulását adja az Environ-Energie Energetikai Fejlesztő és Beruházó Kft. 

(székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 29. képviseletében: Mák Zoltán András 

ügyvezető) azon elképzeléseinek megvalósításához, mely szerint az Ócsa, Némedi 

úti major 06/2 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon "Hulladékból Energiát Pirolízis 

Projekt (HEPP-ÓCSA)" megvalósításra kerüljön,   

2. megállapítja, hogy az 1.) pontban foglalt fejlesztés összhangban van a helyi 

rendezési tervvel és az önkormányzat hosszú távú fejlesztési- és stratégiai 

elképzeléseivel. 

3. Ez az elvi támogatás a szükséges hatósági és egyéb szakhatósági engedélyek alól 

az Environ-Energie Energetikai Fejlesztő és Beruházó Kft.-t nem mentesíti, és 

kizárólag a tárgyi beruházás megvalósításához kapcsolódik.  

Határidő:        1.)-3.) azonnal és folyamatos 

Felelős:            1.)-3.) ----- 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.2. Napirend: Oxyfa telepítése tárgyában együttműködési megállapodás megkötése 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy a napirendet egy hónappal ezelőtt már 

tárgyalta a testület. Akkor Hantos Péter képviselő úr észrevételeket tett szóban és írásban, 

amit elküldtek a cég felé, arra megérkezett a válasz is.  

 

Hantos Péter képviselő megköszöni az átdolgozást, megjegyzi helye volt.  

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - hivatkozással a 60/2015. 

(III.25) ÖK. határozatra -  felhatalmazza a polgármestert a Carbon Solutions Global Ltd. 

(székhely: Dalton Huse 60 Windsor Avenue, SW 19 2RR, London UK, cégjegyzékszám: 

8100946, adószám: GB168793646, képviseli: Gáspár Péter) beruházóval Ócsa Város 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott szántó 

művelési ágú ingatlanának Oxyfával történő betelepítése tárgyában az Együttműködési 

megállapodás elnevezésű szerződés aláírására, továbbá az abból fakadó Önkormányzatot 

terhelő feladatok megszervezésére, ellátására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt 

 

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

határozatot hozta: 
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77/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - hivatkozással a 60/2015. (III. 25) ÖK. 

határozatra -  felhatalmazza a polgármestert a Carbon Solutions Global Ltd. (székhely: Dalton 

Huse 60 Windsor Avenue, SW 19 2RR, London UK, cégjegyzékszám: 8100946, adószám: 

GB168793646, képviseli: Gáspár Péter) beruházóval Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott szántó művelési ágú ingatlanának 

Oxyfával történő betelepítése tárgyában az Együttműködési megállapodás elnevezésű 

szerződés aláírására, továbbá az abból fakadó Önkormányzatot terhelő feladatok 

megszervezésére, ellátására. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester ügyrendi javaslata, hogy a 4.3. Napirendet: Döntés Ócsa Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő és Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által üzemeltetett 

konyhák vállalkozásba adásáról cseréljék fel a 4.4. Napirenddel: Megbízás főépítészi 

tevékenység ellátására 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt 

 

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

határozatot hozta: 

78/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ügyrendi javaslatot elfogadta. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ----  

 

Napirend tárgya: 

4.3. Napirend: Megbízás főépítészi tevékenység ellátására 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy az előzmények ismertek, Horváth Zoltán 

főépítész tavaly decemberben elhagyta a hivatalt. Ezt követően Varga László köztisztviselőt 

bízták meg fél évre munkája mellett a főépítészi feladatok ellátásával. Varga László május 12-

től másik hivatalban folytatja a munkáját, így gyakorlatilag főépítész nélkül maradna a város. 

Vojnits Csaba Ferenc elvállalná ezt a megbízatást, egyelőre határozott időre december 31-ig 

kötnék a megállapodást. A bizottságok tárgyalták és támogatják a megbízatást.  

 

Vojnits Csaba Ferenc előadja, hogy a települést már egész jól ismeri, az URBANITÁS Kft-

nél dolgozik már hetedik éve. A polgármester úrral és a jegyző úrral egyeztettek a közvetlen 

feladatokról.  

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt ezért szavazást kér a következőkre: 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) 2015. május 1. napjától 2015. december 31. napjáig határozott időre havi 100.000 Ft+ÁFA 

megbízási díj ellenében Vojnits Csaba Ferenc okl. településmérnököt („egyéni vállalkozó”, 

székhely: székhelye: 1201 Budapest, Vörösmarty utca 8/16.,  adószáma: 60039277-2-43) 

bízza meg a főépítészi feladatok ellátásával, 

2.) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt 

 



21 

 

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

határozatot hozta: 

79/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) 2015. május 1. napjától 2015. december 31. napjáig határozott időre havi 100.000 Ft+ÁFA 

megbízási díj ellenében Vojnits Csaba Ferenc okl. településmérnököt („egyéni vállalkozó”, 

székhely: székhelye: 1201 Budapest, Vörösmarty utca 8/16.,  adószáma: 60039277-2-43) 

bízza meg a főépítészi feladatok ellátásával, 

2.) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

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

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

Napirend tárgya: 

4.4. Napirend: Döntés Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő és Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által üzemeltetett konyhák vállalkozásba adásáról 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy már januárban is tárgyalták a témát, akkor nem 

született döntés. Közben megkeresett egy másik céget is, a Háncs Kft-t, amely üzemeltet 

konyhákat és több mint ezer főre főz. A szakvéleményből kitűnik, hogy a gimnázium 

konyhája az egyetlen, amely megfelelő minden szempontból. A Baross utcai óvoda konyhája 

is megfelelő, de az jóval kapacitás alatt teljesít. A tanulmány szerint a legrosszabb állapotban 

a Dózsa telepi óvoda konyhája van, ettől egy fokkal jobb az általános iskolai konyha. Két út 

áll rendelkezésre a megoldásra. Az egyik, hogy a konyhák felújítására van pályázat. Óvodai 

konyhákról van szó, ez azt jelenti, hogy csak a Dózsa telepi óvoda felújítására van lehetőség. 

Ebben az esetben akkor lehet pályázni, ha kapacitást bővítetnek vagy tálaló-konyhává 

alakítják át. Véleménye szerint a Dózsai óvodát át kellene alakítani tálaló konyhává, itt tizenöt 

százalékos a pályázati önrész. Ha a testület úgy dönt, hogy a konyhák üzemeltetésére kiír egy 

közbeszerzési eljárást, akkor mind a négy konyha átadásra kerül vagy felújítva vagy felújítás 

nélkül. Javasolja, hogy mind a két úton induljanak el. Ha a pályázaton nem nyernek, akkor itt 

marad két rossz állapotú konyha. Ha nyernek a pályázaton, akkor is le kell bonyolítani a 

közbeszerzést, mert akkor is vannak hiányosságok az átszállítással meg egyebekkel.  

 

Kánai Gergely képviselő szerint a tényleges közbeszerzés kiírásával meg kellene várni, amíg 

a pályázatról nem érkezik valamilyen hír. Kérdezi, milyen műszaki tartalommal írják ki a 

közbeszerzést?  

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy konyhák üzemeltetésével a 

műszaki tartalom. A pályázatot május 29-ig kell beadni, nem tudni, hogy mikor hirdetnek 

győztest. Viszont, ha most nem írják ki a közbeszerzést, akkor szeptembernek úgy futnak 

neki, hogy még mindig az önkormányzat üzemelteti a konyhákat, jelen állapotukban.  

 

Hantos Péter képviselő szerint a pályázaton mindenképp el kell indulni, a kérdés az, hogy ez 

az egész átszervezés mennyiben érinti az ott dolgozókat. Kérdezi, van-e koncepció 

ténylegesen az üzemeltetésre? 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy nem tudják, ki lesz a nyertes, 

kinek, milyen elképzelései vannak. A közbeszerzés szövege mielőtt megjelenik, a testület elé 

kerül, azt módosíthatja a testület.  

 

Hantos Péter képviselő kérdezi, ha nyernek a pályázaton és megcsinálják a konyhát, miért 

érdeke az önkormányzatnak, hogy ne ő üzemeltessen? Ez miért probléma. 
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Bukodi Károly polgármester elmondja, ez nem probléma. Abban a pillanatban, ha a Dózsa 

telepi óvoda tálalókonyha lesz, akkor az önkormányzatnak vennie kell egy szállítóautót, amit 

a költségvetésbe nem is terveztek. Ezen felül még mindig ott van az általános iskolai konyha, 

ami szintén nincs túl jó állapotban.  

 

Szűcs Jánosné óvodavezető előadja, hogy tényleg borzalmas állapotban van a Dózsa téren 

lévő Nefelejcs óvoda konyhája. Mind a két óvodában ugyanaz az étlap van, de egészen más az 

étel minősége. A tálaló-konyhával kapcsolatban elmondja, nyilván kevesebb emberre van 

szükség, de itt készítik elő általában a reggelit és az uzsonnát is. Mivel a Baross utcai 

óvodában lehetőség lenne kapacitásbővítésre, így az az egy-két ember áthelyezhető a másik 

konyhára.  

 

Buda Sándor általános iskola élelmezésvezetője előadja, tény és való, hogy évek óta nem 

volt a Dózsai óvoda és az általános iskola konyháján fejlesztés, rossz állapotok vannak. 

Folyamatosan tartják a kapcsolatot az ÁNTSZ munkatársaival. Jelezni kívánja, hogy eddig is 

többször volt kint az ÁNTSZ, folyamatosan viszik az ételmintákat és mindent rendben 

találtak. Szerinte attól, hogy nincs páraelszívó a konyhán még nem ad büntetést az ÁNTSZ. 

Ha valamivel gond volt a konyhán, folyamatosan ki lettek cserélve a kifogásolt eszközök. Az 

üst fel lett újítva és a többi eszköz is megfelelő állapotban van ahhoz, hogy üzemeljen. 

Sikerült beszerezni egy nagyon jó minőségű kombi párolót, amivel tudnak az új 

közétkeztetési törvénynek megfelelő ételeket készíteni. Példaként felhozza, hogy 

Alsónémedin megbízás alapján egy étterem szállítja ki az ételeket, ők sem vásároltak ezért 

egy autót. Szerinte a három élelmezésvezetők és a konyhai dolgozók munkakörét is át lehetne 

szervezni. Előadja, hogy a tanulmány a konyhák állapotát nem igazán írja le, csak a bővítésre 

teszi a hangsúlyt.  

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy a második tanulmány nem szól a bővítésről. 

Szól azonban arról, hogy az iskolai konyhán sok az elavult eszköz, a mosogatási rendszer 

korszerűtlen. Említette Buda Sándor, hogy vett az iskola egy szuper minőségű kombi párolót 

olcsón, megjegyzi az is hozzátartozik ehhez, hogy négy évig ettől a cégtől kell vásárolniuk 

cserébe. Lehet, hogy már most drágában veszik onnan az alapanyagot. Véleménye szerint 

most nem szakmai vitát kell folytatni. Megjegyzi nála óriási szerepet játszik a döntésben az, 

hogy a pályázaton kívül 30 millió forintot költöttek egy konyhára, hogy az kiváltson egy 

másikat, és ez idáig ez nem valósult meg. Ez csak akkor tud megvalósulni, ha legalább a 

Dózsa telepi óvoda konyháján átalakításokat végeznek, akkor legalább egy részét orvosolták.  

 

Hantos Péter képviselő véleménye szerint mindenképp pályázni kell és meg kell ragadni a 

lehetőséget a korszerűsítésre, ez nem kérdéses. Az üzemeltetés számára a kérdés. Ha nyernek 

a pályázaton és meg tudják valósítani a korszerűsítést, miért nem tudja az önkormányzat 

üzemeltetni a konyhákat? Szerinte a bővülésnek az ócsaiak érdekében úgy kell történnie, hogy 

egyrészt ne vesszenek el munkahelyek, de akár még tudjanak munkahelyeket teremteni az 

által, hogy az ócsai teljes spektrumot el tudja látni az önkormányzat által felújított óvoda 

komplexum.  

 

Horváth Tamás alpolgármester válaszában elmondja, csak akkor tudnak létszámot bővíteni, 

ha komplex, egészben kezelik a főzést. De, csak akkor tudják egészben kezelni, ha nem 

ragadják ki a tálaló konyhát, amire van pályázat. Véleménye szerint a közbeszerzést 

mindenképp ki kellene írni, hogy legyen rá pályázat, és az el fogja dönteni, és meg fogja 

mutatni a továbbiakat. Egyetért azzal, hogy mindenképp induljanak el a pályázaton, de csak a 
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Dózsa telepi óvoda konyhájára tudnak. Megjegyzi az általános iskolában a gáz, víz, villany 

közös rendszeren van, több millió forintos árajánlatok érkeztek a leválasztásra. Ezért 

kimutathatatlan pontosan, hogy mennyibe került a városnak az üzemeltetés. Ha, lenne a 

városnak 30 millió forintja, a pályázat mellett a maga részéről azt mondaná, hogy vágjanak 

bele az üzemeltetésbe, de nincs 30 millió forintjuk és jövőre sem lesz. Most csak arról kell 

dönteni a testületnek, hogy elindítja az eljárást. Ha megérkeznek az anyagok, még mindig 

határozhatnak úgy, hogy saját kézbe veszik a dolgokat.  

 

Hantos Péter képviselő kérdezi, hogyha kiírják a közbeszerzést, akkor az kritérium, hogy fel 

kell újítani az általános iskola konyháját? 

 

Horváth Tamás alpolgármester előadja, hogy ezt várják el többek között a nyertestől.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

konyháinak, valamint az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola, továbbá az Ócsai 

Bolyai János Gimnázium Menzájának konyhájának üzemeltetését közbeszerzési 

eljárás útján vállalkozásba adja. 

2.) közbeszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezi az 1.) pontban fogalt konyhák 

üzemeltetésére. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt 

 

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

határozatot hozta: 

80/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

konyháinak, valamint az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola, továbbá az Ócsai 

Bolyai János Gimnázium Menzájának konyhájának üzemeltetését közbeszerzési 

eljárás útján vállalkozásba adja. 

2.) közbeszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezi az 1.) pontban fogalt konyhák 

üzemeltetésére. 

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

Felelős:     1.)-2.) ----- 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 1.) Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi 

Óvoda és Manóvár Bölcsőde konyháinak, valamint az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola, 

továbbá az Ócsai Bolyai János Gimnázium Menzájának konyhájának üzemeltetésére kiírt 

közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatosan érkezett ajánlatok közül az Earth Invest 

Kft.-t bízza meg a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 2.) Felhatalmazza a Polgármestert az 

1.) pontban megjelölt ajánlattevővel kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására 

 

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

határozatot hozta: 

 

81/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

1.) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Nefelejcs Napközi 

Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde konyháinak, valamint az Ócsai 

Halászy Károly Általános Iskola, továbbá az Ócsai Bolyai János Gimnázium 

Menzájának konyhájának üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárás 

lebonyolításával kapcsolatosan érkezett ajánlatok közül az Earth Invest Kft.-t bízza 

meg a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban megjelölt ajánlattevővel kötendő 

megbízási szerződés előkészítésére és aláírására 

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

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

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az Ócsai Nefelejcs 

Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde konyháinak, valamint az Ócsai 

Halászy Károly Általános Iskola, továbbá az Ócsai Bolyai János Gimnázium Menzájának 

konyhájának üzemeltetése tárgyában a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott Earth 

Invest Kft.-vel kötendő megbízási szerződés elkészítésével kapcsolatos adminisztrációs 

feladatok ellátására és a megbízási szerződés aláírására.  

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt 

 

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

határozatot hozta: 

82/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az Ócsai 

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde konyháinak, valamint az 

Ócsai Halászy Károly Általános Iskola, továbbá az Ócsai Bolyai János Gimnázium 

Menzájának konyhájának üzemeltetése tárgyában a közbeszerzési eljárás lefolytatásával 

megbízott Earth Invest Kft.-vel kötendő megbízási szerződés elkészítésével kapcsolatos 

adminisztrációs feladatok ellátására és a megbízási szerződés aláírására.  

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.)  kifejezi abbéli szándékát, hogy a nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 

2015. évi Központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont 

szerinti „a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” elnevezésű 

pályázaton indulni kíván,  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázaton való induláshoz 

szükséges előzetes adminisztrációs intézkedéseket tegye meg.  

 

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

határozatot hozta: 

83/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) kifejezi abbéli szándékát, hogy a nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 

2015. évi Központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. 

pont szerinti „a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” 

elnevezésű pályázaton indulni kíván,  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázaton való induláshoz 

szükséges előzetes adminisztrációs intézkedéseket tegye meg.  

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

Felelős:     1.) 2.) polgármester 

(Horváth Tamás képviselő elhagyja a termet, a Képviselő-testület 7 fővel van jelen.) 

 

Napirend tárgya: 
4.5. Napirend: A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0098, valamint 

a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú projektek kapcsán a könyvvizsgálói igazolás 

elkészítése 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy a KEOP pályázatok vége felé közeledve, 

szükség van könyvvizsgálat elvégzésére.  

 

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

Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t javasolja a könyvvizsgálói igazolás 

elkészítésére.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) „A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése” 

elnevezésű KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144 azonosító számú projekt kapcsán a könyvvizsgálói 

igazolás elkészítésére a MARKETSERVICE Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t 

bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátása tárgyában a 

vállalkozási szerződés aláírására.  

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

84/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) „A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése” 

elnevezésű KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144 azonosító számú projekt kapcsán a könyvvizsgálói 

igazolás elkészítésére a MARKETSERVICE Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t 

bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátása tárgyában a 

vállalkozási szerződés aláírására.  

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

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



26 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az „Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában”elnevezésű KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0098 azonosító számú projekt kapcsán a könyvvizsgálói igazolás 

elkészítésére a MARKETSERVICE Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátása tárgyában a 

vállalkozási szerződés aláírására.  

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

85/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az „Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában”elnevezésű KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0098 azonosító számú projekt kapcsán a könyvvizsgálói igazolás 

elkészítésére a MARKETSERVICE Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátása tárgyában a 

vállalkozási szerződés aláírására.  

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

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

 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az "Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése”elnevezésű KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú projekt kapcsán a könyvvizsgálói igazolás 

elkészítésére a MARKETSERVICE Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátása tárgyában a 

vállalkozási szerződés aláírására.  

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

86/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az "Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése”elnevezésű KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú projekt kapcsán a könyvvizsgálói igazolás 

elkészítésére a MARKETSERVICE Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátása tárgyában a 

vállalkozási szerződés aláírására.  

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

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

4.6. Napirend: A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0098, valamint 

a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú projekt kapcsán a kötelező záró auditori 

nyilatkozatok, valamint az épületenergetikai tanúsítványok elkészítése 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy most a projekt kapcsán a kötelező záró auditori 

nyilatkozatok, valamint az épületenergetikai tanúsítványok elkészítéséről kell dönteniük.  

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság a Magyar Energia 

Kontroll Kft.-t javasolja a feladatok elvégzésére.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) „A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése” 

elnevezésű KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144 azonosító számú projekt kapcsán az auditori 

nyilatkozatok, valamint a épületenergetikai tanúsítványok elkészítésére a Magyar Energia 

Kontroll Kft.-t bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátása tárgyában a 

vállalkozási szerződés aláírására 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

87/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) „A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése” 

elnevezésű KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144 azonosító számú projekt kapcsán az auditori 

nyilatkozatok, valamint a épületenergetikai tanúsítványok elkészítésére a Magyar Energia 

Kontroll Kft.-t bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátása tárgyában a 

vállalkozási szerződés aláírására.  

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

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

 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az „Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában”elnevezésű KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0098 azonosító számú projekt kapcsán az auditori nyilatkozatok, valamint a 

épületenergetikai tanúsítványok elkészítésére a Magyar Energia Kontroll Kft.-t bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátása tárgyában a 

vállalkozási szerződés aláírására.  

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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88/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az „Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában”elnevezésű KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0098 azonosító számú projekt kapcsán az auditori nyilatkozatok, valamint a 

épületenergetikai tanúsítványok elkészítésére a Magyar Energia Kontroll Kft.-t bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátása tárgyában a 

vállalkozási szerződés aláírására.  

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

Felelős: 1.)----, 2.) polgármester 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az "Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése”elnevezésű KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú projekt kapcsán az auditori nyilatkozatok, valamint a 

épületenergetikai tanúsítványok elkészítésére a Magyar Energia Kontroll Kft.-t bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátása tárgyában a 

vállalkozási szerződés aláírására.  

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

89/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az "Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése”elnevezésű KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú projekt kapcsán az auditori nyilatkozatok, valamint a 

épületenergetikai tanúsítványok elkészítésére a Magyar Energia Kontroll Kft.-t bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátása tárgyában a 

vállalkozási szerződés aláírására.  

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

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

 

 

(Horváth Tamás képviselő visszaérkezik a terembe, a Képviselő-testület 8 fővel van jelen.) 

 

 

Napirend tárgya: 

4.7. Napirend: Az Ócsai Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának 

elfogadása 

 

(Buza Ernő képviselő elhagyja a termet, a Képviselő-testület 7 fővel van jelen.) 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a 

napirendet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

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

napirendet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Települési Értéktár Bizottság Működési 

Szabályzatát elfogadja.  

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

90/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Települési Értéktár Bizottság 

Működési Szabályzatát elfogadja.  

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a következő határozati javaslatot és 

szavazást kér rá: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Települési 

Értéktár Bizottság elnöke részére - a pozícióval járó feladatok szakszerű és lelkiismeretes 

ellátásának ellensúlyozásaképpen - havonta a mindenkori külsős bizottsági tagság 

tiszteletdíjának 50 %-ának megfelelő tiszteletdíjat állapít meg. 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

91/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Települési Értéktár Bizottság 

elnöke részére - a pozícióval járó feladatok szakszerű és lelkiismeretes ellátásának 

ellensúlyozásaképpen - havonta a mindenkori külsős bizottsági tagság tiszteletdíjának 50 %-

ának megfelelő tiszteletdíjat állapít meg. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:     ---- 

 

 

(Buza Ernő képviselő visszaérkezik a terembe, a Képviselő-testület 8 fővel van jelen.) 

 

 

Napirend tárgya: 
4.8. Napirend: Döntés „Turisztikai koncepció” elkészítéséről 

 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy megérkezett a három árajánlat a 

Koncepció elkészítésével kapcsolatban. Kaptak három különböző árat, három különböző 

tartalommal.  

 

Kánai Gergely képviselő beszámol arról, hogy a Településfejlesztési Bizottság kettő 

ajánlatról tárgyalt, időközben beérkezett a harmadik ajánlat is. A koncepció egy irányvonalat 

ad meg, a Xellum Kft. ennél már sokkal tovább ment az ajánlatában. Különböző árakról és 
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szakmai tartalmakról szólnak az anyagok. Nem is döntöttek a bizottsági ülésen, hogy melyik 

lenne a kedvezőbb ajánlat.  

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság is tárgyalta a napirendet és 

több szempontból vizsgálták az anyagokat. Az egyik szempont a gazdaságosság volt, ez 

alapján a legalacsonyabb árajánlatot tevő ARBELI Kft-t javasolja a bizottság a munka 

elvégzésére.  

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő átfedéseket lát az általános Településfejlesztési Koncepció és a 

Turisztikai Koncepció, Akció Terv között. Olyan dolgokra adnak pénzt, ami már a 

Településfejlesztési Koncepcióban is megfogalmazódott. Úgy gondolja, hogy ezekhez pénzt 

is kellene mellékelni. Személy szerint ő nem tartja Ócsát olyan vonzerejű településnek, hogy 

átütő turisztikai célpont lenne hamarosan.  

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy a Településfejlesztési Koncepció valóban érinti a 

turisztikai területet, de messze nem olyan szintig. Nem ért azzal egyet, hogy Ócsa ne lehetne 

egy nagyon fontos turisztikai célpont az agglomerációban. Ez a turisztikai koncepció egy 

kiváló kiegészítése lenne a településfejlesztési koncepciónak.  

 

Kánai Gergely képviselő javasolja, legyen meghatározva egy összeg, hogy egyáltalán miben 

gondolkodhatnak, és egységes ajánlatokat kérjenek be, valamilyen koncepció, szempont-

rendszer mentén.  

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a három ajánlattevő céget a 

Turizmus Zrt. ajánlotta. Nyilvánvalóan mindegyik cég más szemszögből látja a dolgokat. 

Mindenképp dönteni kellene valamelyik cég mellett. Javasolja, hogy a legolcsóbb ajánlatot 

tevőt bízzák meg a munkával. 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság az ARBELI Kft-t 

javasolja a koncepció elkészítésével. Az ár mellett az is szerepet játszott a döntésben, hogy az 

ARBELI Kft. mellékelt egy marketing tervet is. 

 

Buza Ernő képviselő javasolja, hogy az ócsai lakosokkal is meg kellene ismertetni a 

település értékeit, erre a jövőben ügyelniük kellene. 

 

Hantos Péter képviselő egyetért Buza képviselő úrral, hogy meg kell ismertetni a helyi 

lakosokkal is az értékeket. Jónak tartja, hogy pl. az általános iskola tanulói egy évben egyszer 

ellátogatnak a műemléktemplomba egy koncertre. Elmondja, addig is, amíg ez a koncepció 

elkészül, a műemlék templom előtti teret rendezni kellene. A turisták kilencven százaléka 

odajön. Nem egy nagy költség, ennek a rendezése, legyen ez egy kulturált pihenő rész.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az ARBELI Kft-t bízza meg Ócsa Város Turisztikai Koncepciójának elkészítésével, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt ajánlattevővel kötendő 

megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

92/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az ARBELI Kft-t bízza meg Ócsa Város Turisztikai Koncepciójának 

elkészítésével, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt ajánlattevővel kötendő 

megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

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

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

 

Napirend tárgya: 

4.9. Napirend: Az „Akadálymentesítési feladatok elvégzése Ócsa Város Önkormányzat 

fenntartásában lévő Napsugár Óvoda területén" című projekthez műszaki ellenőr kiválasztása 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy három árajánlat érkezett be, a 

legkedvezőbb ajánlatot Mátyus Csaba egyéni vállalkozó adta. Felhívja a Képviselő-testület 

figyelmét, hogy jelen napirendi pont keretében név szerint szavazással kell dönteniük. Kérdés, 

észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1. az „Akadálymentesítési feladatok elvégzése Ócsa Város Önkormányzat fenntartásában 

lévő Napsugár Óvoda területén” című projekthez kapcsolódóan Mátyus Csaba egyéni 

vállalkozót bízza meg a műszaki ellenőri feladatok ellátásával. 

2. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter    igen 

Kardos Zoltán   igen 

Kánai Gergely    igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 8 igen (egyhangú) 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

93/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. az „Akadálymentesítési feladatok elvégzése Ócsa Város Önkormányzat 

fenntartásában lévő Napsugár Óvoda területén” című projekthez kapcsolódóan 

Mátyus Csaba egyéni vállalkozót bízza meg a műszaki ellenőri feladatok 

ellátásával. 

2. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 

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

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

4.10. Napirend: Együttműködési megállapodás kötése az Ócsai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal 

 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást köt, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás Ócsa Város 

Önkormányzata és az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között elnevezésű 

szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt 

 

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

határozatot hozta: 

 

94/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást köt, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás Ócsa Város 

Önkormányzata és az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között elnevezésű 

szerződés aláírására. 

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

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

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.11. Napirend: Döntés ünnepségekhez kötődő alapítványi támogatásokról 

 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1.) a Dr. Pártos Lóránt Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével (székhely: 

2364 Ócsa, Falu Tamás utca 35., képviseletében: Spák József kuratóriumi elnök) 

30.000,- Ft összegű támogatást nyújt az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak a 

2015. január 22. napján - a Magyar Kultúra Napja alkalmából - tartott műsorban való 

közreműködésük elismeréseként, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt 

 

 

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

határozatot hozta: 
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95/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1.) a Dr. Pártos Lóránt Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével (székhely: 

2364 Ócsa, Falu Tamás utca 35., képviseletében: Spák József kuratóriumi elnök) 

30.000,- Ft összegű támogatást nyújt az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak a 

2015. január 22. napján - a Magyar Kultúra Napja alkalmából - tartott műsorban való 

közreműködésük elismeréseként, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő:  1.) azonnal 

                   2.) azonnal és folyamatos 

Felelős:     1.) – 

3.) polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a következő határozati javaslatot: Ócsa 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1.) az Ócsa Halászy Károly Iskoláért Alapítvánnyal történő támogatási szerződés 

kötésével (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2., képviseletében: Bocskai 

László kuratóriumi elnök) 30.000,- Ft összegű támogatást nyújt az Ócsai Halászy 

Károly Általános Iskola tanulóinak a 2015. március 15-én tartott műsorban való 

közreműködésük elismeréseként 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt 

 

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

határozatot hozta: 

 

96/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1.) az Ócsa Halászy Károly Iskoláért Alapítvánnyal történő támogatási szerződés 

kötésével (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2., képviseletében: Bocskai 

László kuratóriumi elnök) 30.000,- Ft összegű támogatást nyújt az Ócsai Halászy 

Károly Általános Iskola tanulóinak a 2015. március 15-én tartott műsorban való 

közreműködésük elismeréseként 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő:  1.) azonnal 

                   2.) azonnal és folyamatos 

Felelős:     1.) – 

                   2.) polgármester 

 

Napirend tárgya: 

4.12. Napirend: Az NBW-646 forgalmi rendszámú személygépkocsi használatba adásáról 

 

Bukodi Károly polgármester bejelenti érintettségét a napirend kapcsán, és kéri, hogy a 

testület járuljon hozzá, hogy szavazhasson. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Bukodi Károly, mint a napirend 

kapcsán érintett polgármester, érintettsége mellett szavazhat adott napirendben. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

97/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Bukodi Károly, mint a 

napirend kapcsán érintett polgármester, érintettsége mellett szavazhat adott napirendben. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ----- 

 

 

Horváth Tamás alpolgármester javasolja, hogy a személygépkocsi engedélyezett 

futásteljesítménye havi 3.000 km-ben legyen meghatározva. Az e feletti részt pedig saját 

magának kell fizetnie.  

 

 

Bukodi Károly polgármester  kérdés, észrevétel nem volt ezért szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Bukodi Károly polgármester részére személyes használatra rendelkezésre bocsátja az 

Önkormányzat tulajdonában lévő NBW-646 forgalmi rendszámú Opel Astra J Sport Tourer 

Cosmo 1,4 NET típusú személygépkocsit. A személygépkocsi hivatali és magáncélra 

(belföldre és külföldre) egyaránt igénybe vehető, melyhez menetlevelet nem kell vezetni, 

viszont havonta a megtett kilométerről elszámoló lapot szükséges benyújtani a Pénzügyi Iroda 

részére. 

2.) A személyes használatra rendelkezésre bocsátott 1.) pontban megjelölt személygépkocsi 

engedélyezett éves futásteljesítményét: 36.000 km-ben - azaz havi 3.000 km-ben - határozza 

meg, amely felett teljesített használatból származó üzemanyagköltség áthárításra kerül a 

Polgármester részére. 

3.) Az 1.) pontban megjelölt személygépkocsi tárolására a Polgármester lakóhelyét, azaz 2364 

Ócsa, Martinovics u. 24. szám alatti ingatlant határozza meg.  

4.) Úgy dönt, hogy a fenntartási költségek a tulajdonost terhelik.  

5.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a 

személyes gépkocsi használatra irányuló írásbeli megállapodást készítse el. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

98/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Bukodi Károly polgármester részére személyes használatra rendelkezésre bocsátja az 

Önkormányzat tulajdonában lévő NBW-646 forgalmi rendszámú Opel Astra J Sport Tourer 

Cosmo 1,4 NET típusú személygépkocsit. A személygépkocsi hivatali és magáncélra 

(belföldre és külföldre) egyaránt igénybe vehető, melyhez menetlevelet nem kell vezetni, 

viszont havonta a megtett kilométerről elszámoló lapot szükséges benyújtani a Pénzügyi Iroda 

részére. 

2.) A személyes használatra rendelkezésre bocsátott 1.) pontban megjelölt személygépkocsi 

engedélyezett éves futásteljesítményét: 36.000 km-ben - azaz havi 3.000 km-ben - határozza 

meg, amely felett teljesített használatból származó üzemanyagköltség áthárításra kerül a 

Polgármester részére. 
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3.) Az 1.) pontban megjelölt személygépkocsi tárolására a Polgármester lakóhelyét, azaz 2364 

Ócsa, Martinovics u. 24. szám alatti ingatlant határozza meg.  

4.) Úgy dönt, hogy a fenntartási költségek a tulajdonost terhelik.  

5.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a 

személyes gépkocsi használatra irányuló írásbeli megállapodást készítse el. 

Határidő: 1.-4.) folyamatos, 5.) azonnal 

Felelős:     1.)----,  4.)----, 5.) jegyző 

 

Napirend tárgya: 

4. 13. Napirend: Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola műfüves pályaépítési projekt 

támogatása 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a Képviselő-testület a 97/2014. (IV.30.) ÖK. 

határozatával döntött arról, hogy pályázni kíván a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt 

Országos Pályaépítési Program pályázaton a tulajdonában és működtetésében álló Ócsai 

Halászy Károly Általános Iskolában műfüves focipálya megvalósítására. Ugyancsak döntött 

arról is, hogy az önkormányzat a kivitelezéshez szükséges 30 %-os önerőt a költségvetéséből 

biztosítja. Képviselő-testület 97/2014. (IV.30.) ÖK. határozatában azonban nem került 

meghatározásra a kivitelezés pontos összege, hiszen a folyamat azon fázisában még nem 

álltak rendelkezésre konkrét adatok. Időközben azonban meghatározásra került a beruházás 

pontos összege, ennek értelmében a teljes bruttó költség: 14.588.266 Ft. Ebből adódóan az 

Önkormányzat által fizetendő 30%-os önrész mértéke: 4.376.480 Ft. Mivel azonban a 

megállapodás tárgyát képező projekt megvalósításához szükséges támogatást ez esetben 

olyan támogató biztosítja, akit az Önkormányzat közvetített (OBO BETTERMANN 

Hungary Kft.), az Önkormányzat által fizetendő önrész a Támogató által  a Tao. tv. 22/C. 

(3) bekezdés a) pontja alapján az MLSZ rendelkezésére bocsátott kiegészítő 

sportfejlesztési támogatás mértékével csökken. Az önrész - sportfejlesztési támogatás 

mértékével csökkentett - összege: 3.602.859 Ft.  

 

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

Képviselő-testület felé 2015. évi  költségvetésében szereplő  általános tartalékok  terhére az 

önrész biztosítását.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a 97/2014. (IV.30.) ÖK. határozatával a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt "Országos 

Pályaépítési Program" elnevezésű pályázat keretében a tulajdonában és működtetésében álló 

Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában műfüves focipálya megvalósítása érdekében bruttó 

4.376.480 Ft önrész (30 %) biztosítását vállalta. Mivel azonban a megállapodás tárgyát 

képező projekt megvalósításához szükséges támogatást olyan támogató biztosítja, akit az 

Önkormányzat közvetített, így az Önkormányzat által fizetendő 30 %-os önrész a 

Támogató által a Tao. tv. 22/C. (3) bekezdés a) pontja alapján az MLSZ rendelkezésére 

bocsátott kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékével csökken. 2.) felhatalmazza a 

Polgármestert az 1.) pontban meghatározott projekt tárgyában a Magyar Labdarúgó 

Szövetséggel kötendő Együttműködési Megállapodással kapcsolatos adminisztrációs 

feladatok ellátására és aláírására.  

 

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

határozatot hozta: 

99/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a 97/2014. (IV.30.) ÖK. határozatával a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt "Országos 

Pályaépítési Program" elnevezésű pályázat keretében a tulajdonában és működtetésében álló 

Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában műfüves focipálya megvalósítása érdekében bruttó 

4.376.480 Ft önrész (30 %) biztosítását vállalta. Mivel azonban a megállapodás tárgyát 

képező projekt megvalósításához szükséges támogatást olyan támogató biztosítja, akit az 

Önkormányzat közvetített, így az Önkormányzat által fizetendő 30 %-os önrész a 

Támogató által a Tao. tv. 22/C. (3) bekezdés a) pontja alapján az MLSZ rendelkezésére 

bocsátott kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékével csökken.  

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetség által 

kiírt "Országos Pályaépítési Program" elnevezésű pályázat keretében a tulajdonában és 

működtetésében álló Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában műfüves focipálya 

megvalósítása érdekében bruttó 3.602.859 Ft önrészt biztosít Ócsa Város Önkormányzatának 

2015. évi  költségvetésében szereplő  általános tartalékok  terhére.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott projekt tárgyában a Magyar 

Labdarúgó Szövetséggel kötendő Együttműködési Megállapodással kapcsolatos 

adminisztrációs feladatok ellátására és aláírására.  

Határidő:       1.) azonnal és folyamatos 2.) azonnal és 2015. május 14. 

Felelős: 1.)-2.)polgármester   

 

 

Napirend tárgya: 

4. 14. Napirend: Az Ócsa Halászy Károly Iskoláért Alapítvány székhelyváltoztatás iránti 

kérelme 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy az általános iskola székhelye jelen 

pillanatban a Bajcsy-Zsiilinszky utca 2. szám alá van bejegyezve. Szeretnék, ha a Bajcsy-

Zsilinszky utca 52. szám alatti ingatlan kerülne bejegyzésre székhelyként. Ezt követően 

szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány az eddigi 

székhelyként megjelölt Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő 2364 

Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. szám alatti ingatlan az alapító okiratból törlésre kerüljön és a 

jövőben új székhelyként szintén Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában 

lévő 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 52. szám alatti ingatlan kerüljön bejegyzésre. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban új székhelyként meghatározott ingatlan 

vonatkozásában a bejegyzéshez szükséges szerződés előkészítésére és annak aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt 

 

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

határozatot hozta: 
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100/2015. (IV. 29.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány az eddigi 

székhelyként megjelölt Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő 2364 

Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. szám alatti ingatlan az alapító okiratból törlésre kerüljön és a 

jövőben új székhelyként szintén Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában 

lévő 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 52. szám alatti ingatlan kerüljön bejegyzésre. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban új székhelyként meghatározott ingatlan 

vonatkozásában a bejegyzéshez szükséges szerződés előkészítésére és annak aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy az önkormányzat első fokon pert nyert 

dr. Pálinkó Attila ellen. Még az előző ciklusban, levélben Pálinkó úr közérdekű adatokat kért. 

Akkori jegyző megválaszolta a levél minden pontját, azonban Pálinkó úr ezzel nem elégedett 

meg és pert indított. Az első fokú ítélet a felperes keresetét elutasította és kötelezte 54.000.- Ft 

perköltség megfizetésére.  

 

 

Napirend tárgya: 

6. Egyebek 

 

Hantos Péter képviselő kérdezi,  a műemlék templom előtti tér rendezésével kapcsolatos 

javaslatával mi a helyzet? 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy megcsináltatják a teret. 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

          Bukodi Károly       dr. Molnár Csaba 

           polgármester        jegyző 
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