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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. 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 

Kardos Zoltán képviselő 

Kánai Gergely  képviselő 

  

A Képviselő-testület 6 fővel van jelen. Az ülésről távol van Murinainé Murár Emília 

képviselő asszony, Hantos Péter képviselő és Puskás Imre képviselő. 

 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Az ülésről távol van Murinainé Murár 

Emília képviselő asszony, Hantos Péter képviselő és Puskás Imre képviselő. Kéri, a 4.4. 

napirendi pont levételét, mivel aktualitását vesztette. Több észrevétel, módosítási javaslat nem 

volt, ezért szavazást kér a napirendre. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

153/2015. (VIII. 26.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott módosítással 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 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Az Ócsa Közbiztonságáért Alapítvány részére a 2015. évi költségvetésben 

megállapított keretösszeg emelése (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Mezei Tamás törzszászlós 
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4.2. Tárgy: …./2015./…/önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának 

2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(költségvetés előirányzat-módosítás) 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

4.3. Tárgy: Döntés veszélyes hulladékgyűjtés tárgyában vállalkozói szerződés kötéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola Sportcsarnokának 

bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására kötött megbízási 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola sportcsarnokának és műfüves 

futballpályájának bérbeadásához kapcsolódóan az üzemeltetési feladatok ellátására, 

használatának felügyeletére vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek 

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1. Tárgy: Víz-csatorna részletfizetési kérelem 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

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

következőkre:  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

154/2015. (VIII. 26.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja 

Határidő:  ---- 

Felelős:      ---- 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.1.Tárgy: Az Ócsa Közbiztonságáért Alapítvány részére a 2015. évi költségvetésben 

megállapított keretösszeg emelése (szóbeli előterjesztés) 
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Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az írásos anyag a testület előtt van.  

 

Mezei Tamás törzszászlós tájékoztatatást ad arról, hogy szolgálatukat saját gépjárműveikkel 

látják el, mint körzeti megbízottak. Amikor létrejött a rendőrőrs kaptak rendőrállományt, akik 

használják a szolgálati gépjárművet, de a körzeti megbízottaknak erre nincs lehetőségük. 

Elmondja, hogy a járőrök az egész őrs területét járják, tehát ők nem csak Ócsán teljesítenek 

szolgálatot. A körzeti megbízottaknak szükséges a szolgálati jármű, ami a saját járművük, 

csak szolgálati célra használják. Ehhez a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal szerződést kell 

kötniük. Ha nincs szerződésük, akkor nem használhatják az autót. Ahhoz, hogy nekik 

szerződésük lehessen a Megyei Rendőrkapitánysággal, szeptember 1-től teljes körű Casco 

biztosítással kell rendelkezniük mindhárom autóra. Ez 230.000.- Ft egy évre a három autó 

tekintetében.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés céljellegű támogatásai között 

szereplő Ócsa Közbiztonságáért Alapítvány (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2., 

képviseletében: Tvaruskó Zoltán elnök) részére megállapított 1.200.000 Ft keretösszeget - az 

Ócsai Rendőrőrs körzeti megbízottjai által használt gépjárművekre kötelezően megkötendő 

CASCO biztosítási díj finanszírozásának támogatása érdekében 230.000 Ft-tal megemeli, - az 

összeget a 2015. évi költségvetés általános tartalékok  keret terhére biztosítja - , így a 

keretösszeg mértéke összesen: 1.430.000 Ft.  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

155/2015. (VIII. 26.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés céljellegű 

támogatásai között szereplő Ócsa Közbiztonságáért Alapítvány (2364 Ócsa, Bajcsy-

Zsilinszky utca 2., képviseletében: Tvaruskó Zoltán elnök) részére megállapított 1.200.000 Ft 

keretösszeget - az Ócsai Rendőrőrs körzeti megbízottjai által használt gépjárművekre 

kötelezően megkötendő CASCO biztosítási díj finanszírozásának támogatása érdekében 

230.000 Ft-tal megemeli, - az összeget a 2015. évi költségvetés általános tartalékok  keret 

terhére biztosítja - , így a keretösszeg mértéke összesen: 1.430.000 Ft.  

Határidő: azonnal és 2015. december 31. 

Felelős:    ----- 

 

 

 

Napirend tárgya: 

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

Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás) 

 

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

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre:  
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.). 

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

 

’’(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi  módosított költségvetésében, a 

kiadási és bevételei főösszegét: 1.502.256 eFt-ban, azaz: Egymilliárd-

ötszázkettőmillió-kettőszázötvanhatezer forintban határozza meg. 

 

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

66.975 eFt.  

 

1.418.171 eFt Költségvetési bevétellel 

                     1.485.146 

eFt 

Költségvetési kiadással 

                        66.975 eFt 

 

 

 

Költségvetési egyenleggel 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg 

 66.975 eFt=21.161 eFt+45.814 eFt/ 

(3) A költségvetési egyenleg 66.975 eFt-os fejlesztési hitel felvételével és érvényben lévő 

folyószámla hitelszerződés rendelkezésre álló keretéből valamint a költségvetési 

maradvány igénybevételéből finanszírozható." 

 2. § 

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

"(1) A 3.§ (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 

célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. mellékletében foglaltak szerint 

határozza meg a Képviselő-testület. 

 

(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 

 Ezer forintban 

Önkormányzati működési bevétel: 530.328 

  

1.) Közhatalmi bevétel 406.500 

2.) Intézményi működési bevétel  84.700 
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3.) Működési célú támogatások 

            államháztartáson belülről 

39.128 

 

(3)  

 

 Ezer forintban 

Önkormányzati működés támogatásai: 422.983 

 

 

(4)  

 

 Ezer forintban 

Felhalmozási bevételek: 548.945 

  

1.) Felhalmozási bevételek 101.000 

2.) Finanszírozás bevétel  84.085 

 

3.)        Felhalmozási célú 

átv.p.eszközök                                                            

363.860 

  

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.502.256 

 

 

(5)  

 Ezer forintban 

Önkormányzat működési kiadásai: 972.066 

  

1.) Személyi juttatások 285.198 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 76.283 

3.) Dologi kiadások 478.681 

4.) Egyéb működési célú 

támogatások Áh-kívülre 

131.904 

4.1       Céljellegű támogatások 106.910 

4.2       Szociális kiadások 

           (A szociális ellátások tervezett 

megoszlását a 3. számú 

tájékoztató tábla tartalmazza) 

24.994 

 

(6)  

 Ezer forintban 

Felhalmozási költségvetés kiadásai: 510.674 

  

a) Intézményi beruházások 136.138 

b) Felújítások 373.636 

c) Egyéb felhalmozási kiadás (első 

lakáshoz jutók támogatása): 

900 
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(7)  

 Ezer forintban 

Tartalékok:   2.406 

  

Általános tartalék: 2.406 

(8)  

 Ezer forintban 

Finanszírozás kiadásai: 17.110 

 

1.) Finanszírozási célú pénzügyi 

műveletek 

2.)  Áht-n belüli megelőlegezések 

visszafizetése                                                 

12.110                                                    

5.000 

  

  

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.502.256 

 

 

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

előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. 

Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai 

 

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

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi." 

   

3. § 

 

A R. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(8) Az Önkormányzat a kiadások között 2 406 E Ft-ra módosította az   általános tartalékot ." 

4. § 

 

A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

"(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatát 

1.496.176 eFt-ban határozza meg 

 

(2) A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatát 

1.496.176 eFt-ban határozza meg. 
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(3) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és 

kiadásait a 9.1. melléklet tartalmazza. 

 

(4) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú 

finanszírozási kiadások összege: 395.027 eFt, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek 

átadott összeg 12.000 eFt." 

 

 

5. § 

 

A R. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

"(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatát 

169.772 eFt-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:           2.000 eFt 

 Önkormányzati támogatás:     167.772 eFt 

 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatát 

169.772 eFt-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    94.774 eFt 

 Munkaadókat terhelő jár.    27.198 eFt 

 Dologi kiadások:     42.000 eFt 

 Egyéb működési célú kiadások:     5.800 eFt 

 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait az 9.2. 

melléklet tartalmazza." 

   

6. § 

 

Az R. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2015. évi bevételi előirányzatát 221.788 eFt-ban határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                 4.000 eFt 

 Önkormányzati támogatás:   217.788 eFt 

 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2015. évi kiadási előirányzatát 221.788 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:   136.180 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.     36.100 eFt 

  Dologi kiadások:      49.508 eFt 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai:                 - 

 

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait az 9.3. melléklet tartalmazza."  
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7. § 

 

A R. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1)  A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2015. évi bevételi előirányzatát 

9.546 eFt-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                 80 eFt 

  Önkormányzati támogatás:             9.466 eFt 

 

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2015. évi kiadási előirányzatát 

9.546 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:    4.343 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.              1.091 eFt 

  Dologi kiadások:               4.112 eFt 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai:                - 

  

A önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 

9.4. melléklet tartalmazza." 

    

8. § 

 

A R. 15. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1) Az Önkormányzat a kiadások között módosítást követően  2.604 eFt általános 

tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 

fenntartja magának." 

 

9. § 

 

(1) E rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. július 1. 

napjától kell alkalmazni. 

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 

m e g a l k o t t a  a   
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12/2015. (VIII.28.) ÖK. RENDELETÉT 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (….) önkormányzati rendelete 

Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.). 

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

 

’’(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi  módosított költségvetésében, a 

kiadási és bevételei főösszegét: 1.502.256 eFt-ban, azaz: Egymilliárd-

ötszázkettőmillió-kettőszázötvanhatezer forintban határozza meg. 

 

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

66.975 eFt.  

 

1.418.171 eFt Költségvetési bevétellel 

                     1.485.146 

eFt 

Költségvetési kiadással 

                        66.975 eFt 

 

 

 

Költségvetési egyenleggel 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg 

 66.975 eFt=21.161 eFt+45.814 eFt/ 

(3) A költségvetési egyenleg 66.975 eFt-os fejlesztési hitel felvételével és érvényben lévő 

folyószámla hitelszerződés rendelkezésre álló keretéből valamint a költségvetési 

maradvány igénybevételéből finanszírozható." 

 2. § 

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

"(1) A 3.§ (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 

célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. mellékletében foglaltak szerint 

határozza meg a Képviselő-testület. 

 

(11) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 

 Ezer forintban 

Önkormányzati működési bevétel: 530.328 
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1.) Közhatalmi bevétel 406.500 

2.) Intézményi működési bevétel  84.700 

3.) Működési célú támogatások 

            államháztartáson belülről 

39.128 

 

(12)  

 

 Ezer forintban 

Önkormányzati működés támogatásai: 422.983 

 

 

(13)  

 

 Ezer forintban 

Felhalmozási bevételek: 548.945 

  

1.) Felhalmozási bevételek 101.000 

2.) Finanszírozás bevétel  84.085 

 

3.)        Felhalmozási célú 

átv.p.eszközök                                                            

363.860 

  

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.502.256 

 

 

(14)  
 Ezer forintban 

Önkormányzat működési kiadásai: 972.066 

  

1.) Személyi juttatások 285.198 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 76.283 

3.) Dologi kiadások 478.681 

4.) Egyéb működési célú 

támogatások Áh-kívülre 

131.904 

4.1       Céljellegű támogatások 106.910 

4.2       Szociális kiadások 

           (A szociális ellátások tervezett 

megoszlását a 3. számú 

tájékoztató tábla tartalmazza) 

24.994 

 

(15)  
 Ezer forintban 

Felhalmozási költségvetés kiadásai: 510.674 

  

a) Intézményi beruházások 136.138 

b) Felújítások 373.636 
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c) Egyéb felhalmozási kiadás (első 

lakáshoz jutók támogatása): 

900 

 

 

(16)  
 Ezer forintban 

Tartalékok:   2.406 

  

Általános tartalék: 2.406 

(17)  
 Ezer forintban 

Finanszírozás kiadásai: 17.110 

 

3.) Finanszírozási célú pénzügyi 

műveletek 

4.)  Áht-n belüli megelőlegezések 

visszafizetése                                                 

12.110                                                    

5.000 

  

  

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.502.256 

 

 

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

előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. 

Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai 

 

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

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi." 

   

3. § 

 

A R. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(8) Az Önkormányzat a kiadások között 2 406 E Ft-ra módosította az   általános tartalékot ." 

4. § 

 

A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

"(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatát 

1.496.176 eFt-ban határozza meg 

 

(2) A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatát 

1.496.176 eFt-ban határozza meg. 
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(3) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és 

kiadásait a 9.1. melléklet tartalmazza. 

 

(4) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú 

finanszírozási kiadások összege: 395.027 eFt, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek 

átadott összeg 12.000 eFt." 

 

 

5. § 

 

A R. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

"(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatát 

169.772 eFt-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:           2.000 eFt 

 Önkormányzati támogatás:     167.772 eFt 

 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatát 

169.772 eFt-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    94.774 eFt 

 Munkaadókat terhelő jár.    27.198 eFt 

 Dologi kiadások:     42.000 eFt 

 Egyéb működési célú kiadások:     5.800 eFt 

 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait az 9.2. 

melléklet tartalmazza." 

   

6. § 

 

Az R. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2015. évi bevételi előirányzatát 221.788 eFt-ban határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                 4.000 eFt 

 Önkormányzati támogatás:   217.788 eFt 

 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2015. évi kiadási előirányzatát 221.788 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:   136.180 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.     36.100 eFt 

  Dologi kiadások:      49.508 eFt 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai:                 - 
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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."  

 

7. § 

 

A R. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1)  A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2015. évi bevételi előirányzatát 

9.546 eFt-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                 80 eFt 

  Önkormányzati támogatás:             9.466 eFt 

 

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2015. évi kiadási előirányzatát 

9.546 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:    4.343 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.              1.091 eFt 

  Dologi kiadások:               4.112 eFt 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai:                - 

  

A önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 

9.4. melléklet tartalmazza." 

    

8. § 

 

A R. 15. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1) Az Önkormányzat a kiadások között módosítást követően  2.604 eFt általános 

tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 

fenntartja magának." 

 

9. § 

 

(1) E rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. július 1. 

napjától kell alkalmazni. 

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: Döntés veszélyes hulladékgyűjtés tárgyában vállalkozói szerződés 

kötéséről 

 

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

veszélyes hulladékgyűjtés időpontja 2015. szeptember 19. (szombat) legyen. Elmondja még, 

hogy november 7-én elektronikai hulladékgyűjtést is szerveznek.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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1.) úgy dönt, hogy 2015. szeptember 19. napján (szombat) 8.00 – 14.00 óra között az Ócsai 

Polgármesteri Hivatal udvarán veszélyes hulladékgyűjtést tart, amelynek megszervezésére, 

lebonyolítására,  a hulladékok elszállítására, és a hulladékégetőbe, vagy egyéb hulladékkezelő 

létesítménybe végső ártalmatlanítás céljából történő átadására és kezelési díj fizetésére a 

VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 

(adószám: 24662693-2-07, cégjegyzékszám: 07-10-001419, képviseletében Ferencz Kornél 

elnök) bízza meg, 150.000 Ft+ÁFA vállalkozói díj, valamint ezen felül előre meg nem 

határozható - utólagosan kiszámított -  ártalmatlanítási, kezelési díj ellenében. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt és a napirend mellékleteként csatolt 

vállalkozási szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta:  

 

156/2015. (VIII. 26.) számú ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy 2015. szeptember 19. napján (szombat) 8.00 – 14.00 óra között az Ócsai 

Polgármesteri Hivatal udvarán veszélyes hulladékgyűjtést tart, amelynek megszervezésére, 

lebonyolítására,  a hulladékok elszállítására, és a hulladékégetőbe, vagy egyéb hulladékkezelő 

létesítménybe végső ártalmatlanítás céljából történő átadására és kezelési díj fizetésére a 

VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 

(adószám: 24662693-2-07, cégjegyzékszám: 07-10-001419, képviseletében Ferencz Kornél 

elnök) bízza meg, 150.000 Ft+ÁFA vállalkozói díj, valamint ezen felül előre meg nem 

határozható - utólagosan kiszámított -  ártalmatlanítási, kezelési díj ellenében. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt és a napirend mellékleteként csatolt 

vállalkozási szerződés aláírására. 

Határidő: 1.)-2) azonnal és 2015. szeptember 19. 

Felelős:    1.)---, 2) polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.4.Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola Sportcsarnokának 

bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására kötött megbízási 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, Spák József jelezte, hogy szeptember 1-

től nem kívánja ezt a tevékenységet folytatni, ezért kérte a szerződés közös megegyezéssel 

történő megszűntetését. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a következőkre: Ócsa 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Ócsai Halászy Károly 

Általános Iskola sportcsarnokának bérbeadásához kapcsolódóan az üzemeltetési feladatok 

ellátásával, valamint a sportcsarnok használatának felügyeletével kapcsolatban 2015. március 

1. napjától határozatlan időre kötött Megbízási szerződést 2015. szeptember 1. napjával közös 

megegyezéssel megszünteti. 
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

157/2015. (VIII. 26.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Ócsai Halászy Károly 

Általános Iskola sportcsarnokának bérbeadásához kapcsolódóan az üzemeltetési feladatok 

ellátásával, valamint a sportcsarnok használatának felügyeletével kapcsolatban 2015. március 

1. napjától határozatlan időre kötött Megbízási szerződést 2015. szeptember 1. napjával közös 

megegyezéssel megszünteti. 

Határidő: 2015. szeptember 1. 

Felelős:     polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.5.Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola sportcsarnokának és 

műfüves futballpályájának bérbeadásához kapcsolódóan az üzemeltetési feladatok 

ellátására, használatának felügyeletére vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 

 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy jelen napirend összefügg az előzővel. Valakit 

meg kell bízni a sportcsarnok bérbeadásához kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátásával, a 

sportcsarnok használatának felügyeletével, valamint a műfüves futballpálya bérbeadásához 

kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátásával és használatának felügyeletével. Kleczli Kitti 

vállalja a korábbi feltételekkel.  

 

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

javasolja elfogadásra a testület felé.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a kizárólagos tulajdonát képező Ócsai Halászy Károly Általános Iskola sportcsarnokának, 

valamint műfüves futballpályájának bérbeadásához kapcsolódóan az üzemeltetési feladatok 

ellátásával, valamint használatának felügyeletével 2015. szeptember 1. napjától határozatlan 

időre Kleczli Kittit (Születési hely, idő: Ócsa,1987.04.30., Anyja neve: Molnár Katalin, 2364 

Ócsa, Újvilág utca 12.) bízza meg nettó 600 Ft/óra összegű díj ellenében.  

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott - és a napirendhez mellékelten 

csatolt - megbízási szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

következő határozatot hozta: 
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158/2015. (VIII. 26.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a kizárólagos tulajdonát képező Ócsai Halászy Károly Általános Iskola sportcsarnokának, 

valamint műfüves futballpályájának bérbeadásához kapcsolódóan az üzemeltetési feladatok 

ellátásával, valamint használatának felügyeletével 2015. szeptember 1. napjától határozatlan 

időre Kleczli Kittit (Születési hely, idő: Ócsa,1987.04.30., Anyja neve: Molnár Katalin, 2364 

Ócsa, Újvilág utca 12.) bízza meg nettó 600 Ft/óra összegű díj ellenében.  

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott - és a napirendhez mellékelten 

csatolt - megbízási szerződés aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2015. szeptember 1. 

Felelős:    1.)---, 2. polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy Horváth Lajos bácsi, aktív korában sokat tett az 

ócsai gyerekekért. Különböző kirándulásokat szervezett, szakköröket működtetett. Komoly 

gyűjteménye gyűlt össze az évek során a családi házában. Többek között ásványok, fák, 

fakérgek, kagylók, csigák gyűjteménye. Egyszer már megkereste Horváth Lajos az 

önkormányzatot, hogy ezt a nagy terjedelmű és értékes anyagot kiállítaná, és egyben 

felajánlotta, hogy legyen a kiállítás az ő Vörösmarty utcai házában. A testület egyszer már 

megszavazott 2 millió forintot, viszont az örököst ki kellett volna vásárolni, és innen mentek 

volna tovább. Sajnos az örökössel nem tudtak megállapodni. Nagyjából másfél hete újra nála 

járt Horváth úr és ismét kérte, hogy megoldás szülessen. Kéri, a képviselőket gondolkozzanak 

rajta, foglalkozzanak ezzel vagy sem. Valamilyen megoldási javaslatot vár ez ügyben. 

Elmondja még, hogy jövő héten hétfőn lesz a műfüves futballpálya átadása, ezúton meghívja 

a képviselőket az átadásra. Tájékoztatást ad arról, hogy a novella és fotópályázat lezárult, 

ebből egy kiadvány is készült. Ebből az anyagból készítenek egy kiállítást, amely a Városi 

Vigasságon lesz megtekinthető.  

 

 

 

Napirend tárgya: 

6. Egyebek 

 

Kánai Gergely képviselő beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság ülésén született 

két határozat, melyről tájékoztatást szeretne adni. Pappné Hajdu Katalin beszámolt a 

Települési Értéktárral kapcsolatos munkáról, egyben kérte a segítséget a fotók elkészítése és 

az előhívás tekintetében. Felvetődött esetleg a Dormány fotóval való közreműködés. A másik 

napirendi pontja a bizottságnak a Külterületi, használaton kívüli fölterületek helyzetének 

áttekintése volt. Ezzel kapcsolatban elkészített egy anyagot a műszaki iroda. Előkereste azt az 

anyagot, amelyet Farkas Marietta a februári vagy márciusi ülésre készített el a vagyon 

kimutatással kapcsolatban. Észrevételezi, hogy a két anyag nem nagyon illik egymáshoz. 

Nincs egy egységes rendszer, ahol lehetne látni, hogy melyek azok az földek, ingatlanok, 

erdők, amik Ócsa tulajdonában lennének és ezeknek milyen használati módja van jelenleg. 

Ennek a rendezését mindenképpen el kellene kezdeni.  
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Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a Dormány fotóval nincs szerződése az 

önkormányzatnak. Van az önkormányzat alkalmazásában egy ügyes fotós Mészáros Gábor, 

felveszi vele a kapcsolatot ez ügyben.  

 

Horváth Tamás alpolgármester elmondja, hogy 3-4 évvel ezelőtt összegyűjtötte az 

önkormányzat a földterületeket. Sajnos ezek a földek, mind olyanok, amelyek 

használhatatlanok illetve értékesíthetetlenek.  

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy Mészáros Gáborral beszélt Pappné Hajdu Katalin és 

azt a tájékoztatást kapta, hogy Mészáros Gábor nem tud olyan minőségben képet előhívni, 

ahogy ezt le kell adni a Megyei Értéktárba. Tehát a fotózás megoldódhat, de az előhívást meg 

kell szervezni.  

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

  Bukodi Károly       Dr. Molnár Csaba 

             polgármester        jegyző 


