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J e g y z ő k ö n y v  
 

 

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

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Dr. Gallai Zoltán  képviselő 

Kánai Gergely  képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Murinainé Murár Emília  képviselő  

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Az ülésről távol van Buza Ernő, Hantos 

Péter és Puskás Imre képviselő. Két napirendi pont felvételét kéri: 4.10. Az aluljáró Társaság 

támogatási kérelme, valamint 4.11. Döntés a Magyar Energia Beszerzési Közösségen 

keresztül történő csoportos áram beszerzésről. Több észrevétel nem érkezett a napirendi 

ponttal kapcsolatban, ezért szavazást kér rá. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

136/2015. (VII. 29.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott módosításokkal 

együtt tárgyalásra elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ------ 

 

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: Az Adóügyi Iroda beszámolója 2015. I. félévi adóigazgatási és végrehajtási 

tevékenységről 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 

 

3.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat által 2014. évre átadott támogatások 

elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 
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4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Döntés köznevelési intézmények működtetésének állam részére történő 

átadásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi 

mérlegbeszámolóinak ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

4.3. Tárgy: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Döntés az MNV Zrt.-vel történő üzemeltetési szerződés kötéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Döntés egyes önkormányzati tulajdonban és fenntartásban lévő közterületi 

ingatlanok kertépítészeti rendezésével kapcsolatos tervdokumentációk elkészítésére 

beérkezett árajánlatokról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: Döntés az ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi strand) 

területének haszonbérletbe adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7. Tárgy: Döntés az Ócsai Kisbíró c. önkormányzati havilap, valamint Ócsa Város 

Önkormányzat hivatalos honlapjának szerkesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Az Ócsai Gazdakör támogatási kérelme Szüreti felvonulás megrendezéséhez 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola műfüves pályaépítési projekt 

útján elkészült futballpálya hasznosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10Tárgy: Az aluljáró Társaság támogatási kérelme 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.11Tárgy: Döntés a Magyar Energia Beszerzési Közösségen keresztül történő csoportos 

áram beszerzésről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek 
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8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1. Tárgy: 2015. május 1-től – 2015. augusztus 31-ig érvényes helyi nyugdíjas, és diák 

bérletre jogosultak jóváhagyása (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

8.2. Tárgy: Víz-csatorna részletfizetési kérelem 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Kérdés, 

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

Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

137/2015. (VII. 29.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ------ 

 

Napirend tárgya: 

3. Munkaterv szerinti napirendek 

 

3.1. Tárgy: Az Adóügyi Iroda beszámolója 2015. I. félévi adóigazgatási és végrehajtási 

tevékenységről 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, 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 Képviselő-testülete a 2015. I. félévi helyi adózás tapasztalatairól 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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138/2015. (VII. 29.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Képviselő-testülete a 2015. I. félévi helyi adózás tapasztalatairól szóló 

beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:   ----- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.2.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat által 2014. évre átadott támogatások 

elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 

 

 

Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, 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-testülete Ócsa Város Önkormányzata 

által 2014. évre átadott támogatások elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben 

foglaltakat tudomásul veszi, intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

139/2015. (VII. 29.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzata által 2014. évre 

átadott támogatások elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakat tudomásul 

veszi, intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     ---- 

 

Napirend tárgya: 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1.Tárgy: Döntés köznevelési intézmények működtetésének állam részére történő átadásáról 

 

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

javasolja az általános iskola és a gimnázium működtetésének ellátását a továbbiakban is.  

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

kizárólagos tulajdonában és az állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévő 

köznevelési intézmények (Ócsai Halászy Károly Általános Iskola, Ócsai Bolyai János 

Gimnázium) kapcsán a működtetői feladatokat 2015. szeptember 1. napjától a továbbiakban is 

vállalja és azokat el kívánja látni. 

 

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

határozatot hozta: 

 

140/2015. (VII. 29.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos 

tulajdonában és az állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévő köznevelési 

intézmények (Ócsai Halászy Károly Általános Iskola, Ócsai Bolyai János Gimnázium) 

kapcsán a működtetői feladatokat 2015. szeptember 1. napjától a továbbiakban is vállalja és 

azokat el kívánja látni. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:     ----- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.2.Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóinak 

ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 

 

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

napirendet. 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő a konyhákban lévő almérők felszerelésére kérdez rá. 

 

dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Kft. ügyvezetője válaszában elmondja, hogy az óvodában 

semmi sincs leválasztva, az iskolában a konyhánál a víz és az áram van leválasztva, a menza 

épületében minden le van választva.  

 

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

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

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosa az Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóinak ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat 

tudomásul veszi, intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

141/2015. (VII. 29.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft. kizárólagos tulajdonosa az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi 

mérlegbeszámolóinak ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, 

intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     ----- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén" tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadásáról 
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Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja a közbeszerzés kiírását.  

 

Kánai Gergely képviselő kérdezi, hogy a helységbérlet miért nem szempont, ez miért nem 

lett az öt pontos szempontrendszer szerint pontozva? Észrevételezi, hogy a vállalkozási 

szerződés hetedik oldalán van egy hibás mondat: „A Megrendelő által kiállított 

teljesítésigazolás nélkül érkezett számlát a Megrendelő visszautasíthatja” ezt javasolja 

módosítani.  

 

Máthé Márk előadja, hogy a bérleti díj nagyságát bizonyos közbeszerzésekben szokták 

pontozni, sok esetben nem. Lehet pontozni, de csak abban az esetben javasolt, ha van egy 

felső határ. Szerencsés, ha előzetesen megvitatja az önkormányzat, hogy mi az a bérleti díj 

nagyság, amit elvár és ezt meghatározza. Vagy adott esetben meg ad egy „tól – ig” értéket.  

 

dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Kft. ügyvezetője kérdezi, hogy ennek az eljárásnak mikor lesz 

vége? Kérdezi még, hogy körülbelül mikor lesz az a dátum, amikor az önkormányzat 

szerződést köt az új vállalkozóval?  

 

Máthé Márk válaszában elmondja, hogy várhatóan augusztus vége felé érkeznek be az 

ajánlatok, 20-30 napos értékelési időszakkal számolhatnak, így szeptember vége felé várható 

a döntés. Megjegyzi, hogy a közétkeztetés nagyon érzékeny jogorvoslatilag. Ha nem lesz 

jogorvoslat, akkor október vége felé várható a szerződéskötés.  

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) elfogadja a "Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén" 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Ajánlattételi felhívás, Közbeszerzési 

dokumentáció, Vállalkozási és helyiségbérleti szerződések tervezete című dokumentumokat a 

mellékelt tervezet szerint azzal a kikötéssel, hogy, a Vállalkozási szerződés 25. pontja, azon 

belül is "a  Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás nélkül érkezett számlát Megrendelő 

visszautasíthatja" mondat felülvizsgálatra és megfelelően módosításra kerül. 

2.) felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

142/2015. (VII. 29.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) elfogadja a "Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén" 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Ajánlattételi felhívás, Közbeszerzési 

dokumentáció, Vállalkozási és helyiségbérleti szerződések tervezete című dokumentumokat a 

mellékelt tervezet szerint azzal a kikötéssel, hogy, a Vállalkozási szerződés 25. pontja, azon 

belül is "a  Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás nélkül érkezett számlát Megrendelő 

visszautasíthatja" mondat felülvizsgálatra és megfelelően módosításra kerül. 

2.) felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

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

4.4.Tárgy: Döntés az MNV Zrt.-vel történő üzemeltetési szerződés kötéséről 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és javasolja az üzemeltetési szerződés megkötését. 

 

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

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képező ócsai 4901 hrsz., 4920 hrsz., 4923 hrsz., 

4932 hrsz., 4955 hrsz., 4978 hrsz., 4979 hrsz., 4988 hrsz., 4902 hrsz., valamint a 4903 hrsz. 

alatt nyilvántartott ingatlanokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től (székhelye: 1133 

Budapest, Pozsonyi u. 56., adószám: 14077340-2-44, cégjegyzékszám: 0101145784) 1 év 

határozott időre azaz 2015. június 30. napjától 2016. június 29. napjáig, 362.817 Ft+ÁFA/hó, 

azaz bruttó 460.778,- Ft/hó üzemeltetési díj ellenében üzemeltetésbe veszi. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a napirend mellékletét képező "Üzemeltetési szerződés" 

aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

143/2015. (VII. 29.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képező ócsai 4901 hrsz., 4920 hrsz., 4923 hrsz., 

4932 hrsz., 4955 hrsz., 4978 hrsz., 4979 hrsz., 4988 hrsz., 4902 hrsz., valamint a 4903 hrsz. 

alatt nyilvántartott ingatlanokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től (székhelye: 1133 

Budapest, Pozsonyi u. 56., adószám: 14077340-2-44, cégjegyzékszám: 0101145784) 1 év 

határozott időre azaz 2015. június 30. napjától 2016. június 29. napjáig, 362.817 Ft+ÁFA/hó, 

azaz bruttó 460.778,- Ft/hó üzemeltetési díj ellenében üzemeltetésbe veszi. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a napirend mellékletét képező "Üzemeltetési szerződés" 

aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.5.Tárgy: Döntés egyes önkormányzati tulajdonban és fenntartásban lévő közterületi 

ingatlanok kertépítészeti rendezésével kapcsolatos tervdokumentációk elkészítésére 

beérkezett árajánlatokról 

 

 

Bukodi Károly polgármester jónak tartaná, ha egy kertészmérnök cég kivitelezési tervet 

készítene a közterületek rendezésével kapcsolatban, a parkosítás a jövő évben történne meg. 

A költségeket a jövő évi költségvetés terhére terveznék be. Gazdasági bizottsági ülésen 

felmerült az is, hogy a közintézmények veszélyes fáinak a felülvizsgálatát is végezzék el. 

Elmondja, hogy beérkezett három árajánlat a kertépítészeti rendezésre.  
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Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság a legkedvezőbb ajánlatot adó 

Green Flag Kft ajánlatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé.  

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Ócsa, Hősök tere és az ócsai 2534-2537 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok kertépítészeti 

rendezése, Ócsa, Milleniumi Park és játszótér kertépítészeti tervének vizsgálata, Ócsa, 

Településközpont növénykiültetési tervének kiegészítése, Könyvtár épület, valamint 

Művelődési ház melletti játszótér környezetrendezésének véleményezése tárgyában a 

szükséges (terv) dokumentációk elkészítésére a Green Flag Kft.-t (8000 Székesfehérvár, 

Zichy liget 7.) bízza meg 320.000 Ft+ÁFA vállalkozási díj ellenében. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott vállalkozási szerződés 

elkészítésére és aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

144/2015. (VII. 29.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Ócsa, Hősök tere és az ócsai 2534-2537 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok kertépítészeti 

rendezése, Ócsa, Milleniumi Park és játszótér kertépítészeti tervének vizsgálata, Ócsa, 

Településközpont növénykiültetési tervének kiegészítése, Könyvtár épület, valamint 

Művelődési ház melletti játszótér környezetrendezésének véleményezése tárgyában a 

szükséges (terv) dokumentációk elkészítésére a Green Flag Kft.-t (8000 Székesfehérvár, 

Zichy liget 7.) bízza meg 320.000 Ft+ÁFA vállalkozási díj ellenében. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott vállalkozási szerződés 

elkészítésére és aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.6.Tárgy: Döntés az ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi strand) 

területének haszonbérletbe adásáról 

 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy a méhészek évek óta haszonbérletbe veszik a 

területet, ezt szeretnék ismét meghosszabbítani.  

 

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

javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé.  

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi strand) kb. 30 m2-nyi területére 

Rácz István (2364 Ócsa, Damjanich u. 83/a) és Tóth Lajos (2364 Ócsa, Bem J.u.44.) ócsai 

lakosokkal haszonbérleti szerződést köt határozott időre 2015. augusztus 1. napjától 2016. 

április 30. napjáig. Az Önkormányzat bérleti díjat nem állapít meg, ezért cserébe 
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Haszonbérlők vállalják az ingatlanrészt érintő rendes gazdálkodással, gyomtalanítással, 

karbantartással kapcsolatos feladatok ellátását. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

145/2015. (VII. 29.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi strand) kb. 30 m2-nyi területére 

Rácz István (2364 Ócsa, Damjanich u. 83/a) és Tóth Lajos (2364 Ócsa, Bem J.u.44.) ócsai 

lakosokkal haszonbérleti szerződést köt határozott időre 2015. augusztus 1. napjától 2016. 

április 30. napjáig. Az Önkormányzat bérleti díjat nem állapít meg, ezért cserébe 

Haszonbérlők vállalják az ingatlanrészt érintő rendes gazdálkodással, gyomtalanítással, 

karbantartással kapcsolatos feladatok ellátását. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2016. április 30.  

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.7.Tárgy: Döntés az Ócsai Kisbíró c. önkormányzati havilap, valamint Ócsa Város 

Önkormányzat hivatalos honlapjának szerkesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról 

 

 

Kánai Gergely képviselő hiányolja az előterjesztés mellé a szerződés-tervezetet. Úgy tudja, 

hogy Kertészné Molnár Anna állományban is van az önkormányzatnál, ez a kettő ütheti is 

egymást.  

 

dr. Molnár Csaba jegyző előadja, hogy a határozati javaslat úgy szól, hogy felhatalmazza a 

polgármestert a megbízási szerződés elkészítésére és aláírására. Megjegyzi, hogy a szerződés-

tervezet egy órája készült el, és már nem volt lehetőség kiküldeni. A szerződés azonban 

bármelyik képviselő által megtekinthető.  

 

Kertészné Molnár Anna beszámol arról, hogy szerkeszti az Ócsai Kisbírót továbbá a 

honlapot, valamint számos feladatot lát el az önkormányzatnál. 2015. augusztus 1-től a 

Munka Törvénykönyv szerinti megbízása lesz. Kapott egy feladatot, amit el fog látni egy 

másik településen, és nem fog az önkormányzatnál heti 40 órában itt dolgozni, ami előírás 

lenne. Feladatait legtöbbször otthonról végezte, mert teendői nagyobb koncentrációt, 

nyugalmat igényelnek. A szerződésben a honlap és az újság van részletezve, ezen kívül még 

számos olyan feladata van, amit nem soroltak fel benne, mert nem érezte szükségesnek. 

Megjegyzi, néhány feladata pedig más kollégákra került leosztásra. 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Kertészné Molnár Annát bízza meg az Ócsai Kisbíró c. önkormányzati havilap, továbbá 

Ócsa Város Önkormányzat hivatalos honlapjának szerkesztésével kapcsolatos feladatok 

ellátásával, határozatlan időre 130.000 Ft+ÁFA/hó megbízási díj ellenében. 
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2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt megbízási szerződés elkészítésére és 

aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

146/2015. (VII. 29.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Kertészné Molnár Annát bízza meg az Ócsai Kisbíró c. önkormányzati havilap, továbbá 

Ócsa Város Önkormányzat hivatalos honlapjának szerkesztésével kapcsolatos feladatok 

ellátásával, határozatlan időre 130.000 Ft+ÁFA/hó megbízási díj ellenében. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt megbízási szerződés elkészítésére és 

aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.8.Tárgy: Az Ócsai Gazdakör támogatási kérelme szüreti felvonulás megrendezéséhez 

 

 

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

kérelmet és 200.000.- Ft összegű támogatást javasol a Gazdakör részére. 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Gazdakör részére az eddigi évekhez hasonlóan a hagyományőrző szüreti 

felvonulás megtartása céljából – 200.000 Ft összegű támogatásban részesíti Ócsa Város 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésében meghatározott céljelleggel juttatott támogatások, 

képviselő-testületi keretösszeg terhére 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

147/2015. (VII. 29.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Gazdakör részére az eddigi évekhez hasonlóan a hagyományőrző szüreti 

felvonulás megtartása céljából – 200.000 Ft összegű támogatásban részesíti Ócsa Város 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésében meghatározott céljelleggel juttatott támogatások, 

képviselő-testületi keretösszeg terhére 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

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

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

4.9.Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola műfüves pályaépítési projekt 

útján elkészült futballpálya hasznosításáról 

 

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy a szerződés, amit az MLSZ-el kötöttek 

és a jogszabály is azt írja elő, hogy tizenöt éven keresztül, a tanítási időn kívül piaci alapon 

értékesíteni kell a pályát. Most a nyitva tartásról és a bérleti díjról kell döntenie a testületnek. 

Pályavilágítással bruttó 4000.- Ft/óra, pályavilágítás nélkül bruttó 3.000.- Ft/óra a javasolt 

bérleti díj mértéke. Spák Józseffel történt egyeztetés alapján a nyitva tartásra a javaslat: hétfő-

péntek 16-20 óráig, szombat: 8-14 óráig, vasárnap: 9-14 óráig. 

 

Kánai Gergely képviselő kérdezi, hogy volt-e egyeztetés ebben a szomszédokkal? 

Emlékeztet arra, hogy volt egy per a tornacsarnok kapcsán az önkormányzattal, jó lenne 

ebben az esetben ezt elkerülni. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően beszámol az általános iskola tornacsarnoka 

kapcsán folyó perről. Előadja, hogy a bíróság ítélete szerint a hétköznapi tornacsarnoki nyitva 

tartás este 20 óráig, a szombati csarnok nyitva tartás 8-14 óráig, a vasárnapi csarnok nyitva 

tartás pedig 9-14 óráig engedélyezett. Megjegyzi, hogy nem tudják megakadályozni az 

esetleges perindítást ebben az esetben sem, miden egyeztetés ellenére. Elmondja, hogy három 

csapat van, amely a katolikus pályát bérli, tehát nincs sorállás.  

Több kérdés észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a következőkre:  

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Országos Pályaépítési Program pályázaton 

keresztül az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában létesített műfüves futballpálya 

hasznosításáról dönt az alábbi feltételek mellett:  

a) A műfüves futballpálya - ünnepnapok kivételével - minden nap bérbe vehető 

rendeltetésszerű sporttevékenység végzésére az alábbi időintervallumokban: 

 hétfő-péntek: 16-20 óráig 

 szombat: 8-14 óráig 

 vasárnap: 9-14 óráig 

b) A bérleti díj mértéke:  

 - pályavilágítással: bruttó 4.000 Ft/óra 

  - pályavilágítás nélkül: bruttó 3.000 Ft/óra 

A bérleti díj magában foglalja mindkét esetben az öltözők és a zuhanyzó használatát. 

2.) felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések elkészítésére és aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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148/2015. (VII. 29.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Országos Pályaépítési Program pályázaton 

keresztül az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában létesített műfüves futballpálya 

hasznosításáról dönt az alábbi feltételek mellett:  

a) A műfüves futballpálya - ünnepnapok kivételével - minden nap bérbe vehető 

rendeltetésszerű sporttevékenység végzésére az alábbi időintervallumokban: 

 hétfő-péntek: 16-20 óráig 

 szombat: 8-14 óráig 

 vasárnap: 9-14 óráig 

b) A bérleti díj mértéke:  

 - pályavilágítással: bruttó 4.000 Ft/óra 

  - pályavilágítás nélkül: bruttó 3.000 Ft/óra 

A bérleti díj magában foglalja mindkét esetben az öltözők és a zuhanyzó használatát. 

2.) felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések elkészítésére és aláírására. 

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

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

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.10.Tárgy: Az aluljáró Társaság támogatási kérelme 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és azt a döntést hozta, hogy amennyiben az Aluljáró Társaság a rendezvény lebonyolításához 

szükséges valamennyi engedélyt beszerzi és ezt a polgármesternek bemutatja, 50.000.- Ft 

mértékű költséget átvállal az Önkormányzat.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy amíg nincs felelős, nincsenek engedélyek nem 

javasolja a támogatást. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Aluljáró Társaság által 2015. augusztus 27-30. között megszervezendő "Aluljáró 

fesztivál" elnevezésű program támogatását a rendezvény lebonyolításához szükséges 

valamennyi (tulajdonosi, hatósági és egyéb szakhatósági) engedély beszerzéséhez köti. 

2.) az "Aluljáró Fesztivál" megtartásának elősegítése érdekében, a program 

összköltségéből - a rendezvény lebonyolításához szükséges valamennyi (tulajdonosi, 

hatósági és egyéb szakhatósági) engedély megléte és polgármester részére történő 

bemutatása esetén - 50.000 Ft mértékű költséget átvállal, figyelemmel arra, hogy az 

Aluljáró Társaság, mint szervező nem bejegyzett "szervezet". A polgármester Ócsa 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére a benyújtott engedélyek 

meglétéről megfelelő tájékoztatást nyújt. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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149/2015. (VII. 29.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Aluljáró Társaság által 2015. augusztus 27-30. között megszervezendő 

"Aluljáró fesztivál" elnevezésű program támogatását a rendezvény 

lebonyolításához szükséges valamennyi (tulajdonosi, hatósági és egyéb 

szakhatósági) engedély beszerzéséhez köti. 

2.) az "Aluljáró Fesztivál" megtartásának elősegítése érdekében, a program 

összköltségéből - a rendezvény lebonyolításához szükséges valamennyi 

(tulajdonosi, hatósági és egyéb szakhatósági) engedély megléte és polgármester 

részére történő bemutatása esetén - 50.000 Ft mértékű költséget átvállal, 

figyelemmel arra, hogy az Aluljáró Társaság, mint szervező nem bejegyzett 

"szervezet". A polgármester Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

részére a benyújtott engedélyek meglétéről megfelelő tájékoztatást nyújt. 

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

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

 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.11.Tárgy: Döntés a Magyar Energia Beszerzési Közösségen keresztül történő csoportos 

áram beszerzésről 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a csatlakozást 2016. 

január 1. és 2016. december 31. közötti időszakra.  

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) részt kíván venni a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési 

Közösségen (MEBEK) keresztül csoportos áram beszerzése tárgyú közbeszerzési 

eljárásban a 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig tartó szerződéses 

időszakra, Ócsa Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában.  

2.) megbízza a polgármestert a csoportos áram beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban 

való részvételhez a "Megrendelő", valamint a "Meghatalmazás és nyilatkozat" 

elnevezésű dokumentumok kitöltésével és aláírásával.  

3.) felhatalmazza a polgármestert az energia kereskedelmi szerződések jövőbeli aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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150/2015. (VII. 29.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) részt kíván venni a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia 

Beszerzési Közösségen (MEBEK) keresztül csoportos áram beszerzése tárgyú 

közbeszerzési eljárásban a 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig 

tartó szerződéses időszakra, Ócsa Város Önkormányzata és intézményei 

vonatkozásában.  

2.) megbízza a polgármestert a csoportos áram beszerzése tárgyú közbeszerzési 

eljárásban való részvételhez a "Megrendelő", valamint a "Meghatalmazás és 

nyilatkozat" elnevezésű dokumentumok kitöltésével és aláírásával.  

3.) felhatalmazza a polgármestert az energia kereskedelmi szerződések jövőbeli 

aláírására. 

Határidő: 1.) azonnal; 2.)-3.)  azonnal és folyamatos  

Felelős:     1.) ---;         2.)-3.) polgármester 

 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly      Dr. Molnár Csaba 

             polgármester                 jegyző 


