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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 30. napján 1600 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Buza Ernő képviselő 

dr. Gallai Zoltán képviselő 

Hantos Péter képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Horváth Tamás alpolgármester és dr. Gallai 

Zoltán képviselő nincs jelen. Kéri a zárt ülés utolsó napirendjeként felvenni az Egressy Gábor 

Szabadidőközpont helyzete napirendet. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Egressy Gábor Szabadidőközpont helyzete” 

elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

247/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Egressy Gábor Szabadidőközpont 

helyzete” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott kiegészítéssel együtt tárgyalásra 

elfogadta. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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248/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott kiegészítéssel 

együtt tárgyalásra elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

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: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: A TS Gastro Kft. beszámolója a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásának kezdeti 

időszakáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: Tájékoztatás az Adóügyi Iroda által nyilvántartott 2016. december 31-én 

kivezetésre kerülő elévülő tételekről 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 

 

4.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

4.4. Tárgy: Tájékoztatás az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gazdálkodásának 

szabályszerűsége vizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentésben foglaltakról  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Tájékoztatás az Egressy Gábor Nonprofit Kft. gazdálkodásának 

szabályszerűsége vizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentésben foglaltakról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: Az Egészségház helyiségeinek bérleti díjának felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7. Tárgy: Döntés az ócsai 1439 hrsz., valamint az ócsai 1517 hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlanokat terhelő haszonélvezeti, valamint használati jog törléséhez való 

hozzájárulásról  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.8. Tárgy: Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerületével 

kötendő megállapodás és vagyonkezelési szerződés megkötéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés az általános iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.10. Tárgy: Döntés az Erdei Iskola Program megrendezéséhez kért támogatási kérelemről 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.11. Tárgy: Döntés a Baross utca (Napsugár óvoda előtti terület) és a Damjanich u. (Falu 

Tamás utcától a Csokonai utcáig) csapadékvíz elvezetésének megtervezéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.12. Tárgy: Döntés az Ócsai Baptista Gyülekezet kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.13. Tárgy: Döntés Pest Megye Lapja előfizetésének meghosszabbításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.14. Tárgy: Döntés az Ócsai Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak részére 

SIM kártya haszonkölcsönbe adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.15. Tárgy: Döntés a szociális célú tűzifajuttatás tárgyában vállalkozó kiválasztásáról  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.16. Tárgy: Döntés az Ócsai Kisbíró c. önkormányzati lap nyomdai előkészítési feladatok 

jövőbeni ellátásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.17. Tárgy: Döntés a lakosság által közterületen, nem arra rendszeresített zsákban 

elhelyezett zöldhulladék elszállításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.18. Tárgy: Döntés ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.19. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata főépítészi munkakörének 2017. évben 

történő betöltéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.20. Tárgy: Döntés a Magyar Energia Beszerzési Közösségben csoportos áram beszerzésről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 
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8.1. Tárgy: Döntés a "BURSA HUNGARICA" Önkormányzati Ösztöndíj tárgyában 

beérkezett pályázatok elbírálásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

8.2. Tárgy: Döntés a kitüntető díjak adományozásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

8.3. Tárgy: Döntés a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 

PE01-02901-10/2016. sz. állásfoglalása ellen benyújtott kifogásokról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

8.4. Tárgy: Döntés a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 

PE01-03787-10/2016. sz. állásfoglalása ellen benyújtott kifogásokról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

8.5. Tárgy: Döntés a behajthatatlannak minősített adótartozások kivezetéséről 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető  

 

8.6. Tárgy: Egressy Gábor Szabadidőközpont helyzete 

 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: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett 

intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

249/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 
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Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, 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 következő 

rendelet-tervezetre: 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (…) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

1. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 

pontjában meghatározott, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 13. § (1) 

bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1.§ 

 

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (1) 

bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Mentes az iparűzési adó alól a háziorvos, valamint a védőnő vállalkozó, ha annak 

vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.” 

 

2.§ 

 

Az R. 10. §-a a következő (3)-(10) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(3) Jelen rendelet alkalmazásában: 

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjog értelmében vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a regionális térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2.§ 1. 

pontja szerinti támogatás, 

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése 

szerinti vállalkozás. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adókedvezmény, adómentesség formájában nyújtott 

támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 

2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet 

nyújtani.  

 (5) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 

figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas 

módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két 

pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat 

jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi.  

 (6) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, 

egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két 

pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű 

támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 

eurónak megfelelő összeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének 

(8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
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támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. 

(III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.  

(7) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági 

érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra 

való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 

2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU 

bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 

rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.  

(8) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek 

vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott 

állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi 

rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott 

körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.  

(9) A támogatást nyújtó (Önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a 

támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély 

összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.  

(10) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig 

meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles 

azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai 

Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.” 

  

3.§ 

 

Az R. jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki.  

 

4.§ 

 

Az R. jelen rendelet 2. mellékletével egészül ki. 

 

5.§ 

 

Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

 

21/2016. (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI. RENDELETET 

a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

 Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés h) pontjában meghatározott, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
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13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el. 

 

1.§ 

 

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (1) 

bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Mentes az iparűzési adó alól a háziorvos, valamint a védőnő vállalkozó, ha annak 

vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.” 

 

2.§ 

 

Az R. 10. §-a a következő (3)-(10) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(3) Jelen rendelet alkalmazásában: 

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjog értelmében vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a regionális térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2.§ 1. 

pontja szerinti támogatás, 

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése 

szerinti vállalkozás. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adókedvezmény, adómentesség formájában nyújtott 

támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 

2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet 

nyújtani.  

 (5) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 

figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas 

módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két 

pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat 

jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi.  

 (6) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, 

egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két 

pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű 

támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 

eurónak megfelelő összeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének 

(8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. 

(III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.  

(7) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági 

érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra 

való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 

2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU 

bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 

rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.  
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(8) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek 

vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott 

állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi 

rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott 

körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.  

(9) A támogatást nyújtó (Önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a 

támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély 

összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.  

(10) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig 

meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles 

azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai 

Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.” 

  

3.§ 

 

Az R. jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki.  

 

4.§ 

 

Az R. jelen rendelet 2. mellékletével egészül ki. 

 

5.§ 

 

Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 

Napirend tárgya: 
4.1. Tárgy: A TS Gastro Kft. beszámolója a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásának 

kezdeti időszakáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság javasolja elfogadásra a 

határozati javaslatot a Képviselő-testület felé. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén javasolja elfogadásra a 

határozati javaslatot. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete a TS Gastro Kft. által leadott beszámolót elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

250/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TS Gastro Kft. által leadott beszámolót 

elfogadja. 

Határidő: --- 

Felelős:     --- 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.2. Tárgy: Tájékoztatás az Adóügyi Iroda által nyilvántartott 2016. december 31-én 

kivezetésre kerülő elévülő tételekről 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 

 

 

Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető előadja, hogy az elévülések teljesen kivezetődnek az 

önkormányzat nyilvántartásából.  

 

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

határozat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre:  

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. december 31-ig elévült 

10.700.600 Ft adóhátralék és 579.061 Ft túlfizetés törlését tudomásul veszi az alábbi 

részletezés szerint:  

 

 

 

 

 

Adónem megnevezése Túlfizetés Előírás 

Építményadó 0    18 000    

Helyi iparűzési adó 533 387    3 981 413    

Gépjárműadó 13 489    4 618 947    

Pótlék 31 966    1 976 728    

Talajterhelési díj 219    105 512    

Összesen 579 061    10 700 600    

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

251/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. december 31-ig elévült 

10.700.600 Ft adóhátralék és 579.061 Ft túlfizetés törlését tudomásul veszi az alábbi 

részletezés szerint:  

 

Adónem megnevezése Túlfizetés Előírás 

Építményadó 0    18 000    
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Helyi iparűzési adó 533 387    3 981 413    

Gépjárműadó 13 489    4 618 947    

Pótlék 31 966    1 976 728    

Talajterhelési díj 219    105 512    

Összesen 579 061    10 700 600    

 

Határidő: 2016. december 31.  

Felelős:     polgármester  

 

 

Napirend tárgya: 

4.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság javasolja a határozat 

elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

Hantos Péter képviselő tájékoztatást ad arról, hogy az Oktatási Bizottság is javasolja a 

határozat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság is támogatja a koncepció 

elfogadását. 

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén támogatja a 

koncepció elfogadását. 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzatának 2017. 

évre szóló költségvetési koncepcióját elfogadja és hozzájárul a 2017. évi költségvetési 

rendelet-tervezet elkészítéséhez szükséges munka folytatásához a következők 

figyelembevételével: 

 

1. Elsősorban biztosítani kell a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának 

fedezetét, figyelembe véve az önkormányzati törvény rendelkezéseit a kiadások 

minimalizálása mellett, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

2. Alaposan felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatokat, a közvetett 

támogatásokat és amennyiben jogszabályi lehetőség van rá, megszűntetni azokat, 

amelyeket saját bevétel nem fedez. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 
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3. A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a 

kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy 

megtakarításokat lehessen elérni. A tervezés feladatorientált legyen. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

4. A dologi kiadások tervezése valamennyi intézmény vonatkozásában legfeljebb a 

2016. évi tervezett összegben történhet úgy, hogy a kiadási előirányzatok a lehető 

legszigorúbb takarékosság mellett, a törvényi minimum szintjét figyelembe véve 

biztosítsák a feladatellátást. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

5. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos és ésszerű gazdálkodás 

követelményeinek megfelelni, valamint javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a 

hiány/kiadások csökkentését. 

 

Felelős: polgármester, költségvetési szervek vezetői 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

6. A 2017. évi költségvetésnek megfelelően limitálni kell a megbízási díjakat és a 

további jogviszonyok díjazását. Ezen túlmenően a nem rendszeres személyi 

juttatások előirányzata a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest nem növelhető, a 

külső személyi juttatásokat a lehető legminimálisabb mértékre kell csökkenteni. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezetők 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

7. Az intézmények kihasználtságának felülvizsgálata történjen meg és amennyiben más 

formában gazdaságosabb az intézmények szervezeti működtetése, történjen meg az 

átszervezés. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

8. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok 

tartalmát, költség- és létszámszükségletét. Racionálisan szűkíteni kell a kapacitásokat 
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és csökkenteni a létszámot. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell 

terjednie. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

9. Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében 2017-

ben is szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell 

folytatni. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

10. Újabb kötelezettség vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves 

kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

11. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében a képviselő-testület előzetesen 

hozzájárul az egyes forgalomképes vagyontárgyak 2017. évi értékesítésének 

előkészítéséhez. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

12. A költségvetési intézmények tekintetében a személyi juttatások tervezésénél csak a 

kötelezően adandó juttatásokkal lehet tervezni.  

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

13. A szükséges felújításokra és beruházásokra, a beadott pályázati önerő biztosítására 

szükséges további pályázati lehetőségek igénybevétele és a kiadások csökkentése.   

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 
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14. A folyamatban lévő fejlesztéseken kívül további fejlesztési kiadás csak az alapvető 

működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja 

 

 

15. A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a 

bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

16. Az önkormányzat tulajdonában álló nonprofit vállalkozások esetében tovább kell 

vizsgálni az egyes takarékossági lehetőségeket.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

17. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő 

egyeztetés útján kell kialakítani. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

252/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzatának 2017. 

évre szóló költségvetési koncepcióját elfogadja és hozzájárul a 2017. évi költségvetési 

rendelet-tervezet elkészítéséhez szükséges munka folytatásához a következők 

figyelembevételével: 

 

1.  Elsősorban biztosítani kell a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának 

fedezetét, figyelembe véve az önkormányzati törvény rendelkezéseit a kiadások 

minimalizálása mellett, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

2. Alaposan felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatokat, a közvetett 

támogatásokat és amennyiben jogszabályi lehetőség van rá, megszűntetni azokat, 

amelyeket saját bevétel nem fedez. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

3.  A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a 

kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy 

megtakarításokat lehessen elérni. A tervezés feladatorientált legyen. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

4.  A dologi kiadások tervezése valamennyi intézmény vonatkozásában legfeljebb a 

2016. évi tervezett összegben történhet úgy, hogy a kiadási előirányzatok a lehető 

legszigorúbb takarékosság mellett, a törvényi minimum szintjét figyelembe véve 

biztosítsák a feladatellátást. 

 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

5.  Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos és ésszerű 

gazdálkodás követelményeinek megfelelni, valamint javaslataikkal, döntéseikkel 

segíteni a hiány/kiadások csökkentését. 

 

Felelős: polgármester, költségvetési szervek vezetői 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

6.  A 2017. évi költségvetésnek megfelelően limitálni kell a megbízási díjakat és a 

további jogviszonyok díjazását. Ezen túlmenően a nem rendszeres személyi 

juttatások előirányzata a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest nem növelhető, a 

külső személyi juttatásokat a lehető legminimálisabb mértékre kell csökkenteni. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezetők 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 



15 

 

7.  Az intézmények kihasználtságának felülvizsgálata történjen meg és amennyiben 

más formában gazdaságosabb az intézmények szervezeti működtetése, történjen meg 

az átszervezés. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

8.  A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes 

feladatok tartalmát, költség- és létszámszükségletét. Racionálisan szűkíteni kell a 

kapacitásokat és csökkenteni a létszámot. E felülvizsgálatnak minden költségvetési 

szervre ki kell terjednie. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

9.  Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében 2017-

ben is szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell 

folytatni. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

10.  Újabb kötelezettség vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves 

kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

11. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében a képviselő-testület előzetesen 

hozzájárul az egyes forgalomképes vagyontárgyak 2017. évi értékesítésének 

előkészítéséhez. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

12.  A költségvetési intézmények tekintetében a személyi juttatások tervezésénél csak 

a kötelezően adandó juttatásokkal lehet tervezni.  

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 
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13.  A szükséges felújításokra és beruházásokra, a beadott pályázati önerő 

biztosítására szükséges további pályázati lehetőségek igénybevétele és a kiadások 

csökkentése.   

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

14.  A folyamatban lévő fejlesztéseken kívül további fejlesztési kiadás csak az 

alapvető működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében 

lehetséges. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja 

 

15.  A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a 

bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

16.  Az önkormányzat tulajdonában álló nonprofit vállalkozások esetében tovább kell 

vizsgálni az egyes takarékossági lehetőségeket.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

17.  Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő 

egyeztetés útján kell kialakítani. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.4. Tárgy: Tájékoztatás az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gazdálkodásának 

szabályszerűsége vizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentésben foglaltakról  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kovácsné Lengyel Gabriella könyvvizsgáló előadja, hogy a Számvevőszék a 2012. évben 

végzett vizsgálatakor hibaként állapította meg, hogy a Városüzemeltetési Kft. mélyebb 

vizsgálata nem történt meg. Ennek a folyamodványaként ütemezték be a két Kft. vizsgálatát. 

Azt tapasztalta, hogy a számviteli nyilvántartások mindenhol rendben megtalálhatóak, a 

könyvelők rendesen végzik a munkájukat. A beszámolók rendes formában megtörténtek, 
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könyvvizsgálóval elfogadottak voltak. Általában rendben vannak a szerződések, mindkét Kft-

nél. Elmondja, többször megjelent olyan NAV állásfoglalás, hogy másfajta szerződéstípust 

jelent az önkormányzat és a nonprofit kft között az, ha konkrétan megrendel egy munkát vagy 

egész feladatát szervezi ki ilyen kft-be. Amennyiben az egész feladatát szervezi ki a kft-be, 

úgy ez nem minősül áfa körbe tartozó tevékenységnek. Konkrét állásfoglalást kért a Pest 

Megyei NAV-tól e tekintetben, az állásfoglalás még nem érkezett meg. Ha az állásfoglalás 

kedvező lesz, az több mint 10 millió forintos megtakarítást jelentene.  

 

dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető nagyon örül ennek az átfogó vizsgálatnak, mert ilyen 

komoly visszajelzést eddig még nem kapott. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 100 

%-os tulajdonosa   

1.) tudomásul veszi az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. államháztartás 

pénzeszközeinek szabályszerű, gazdaságos és hatékony felhasználásának ellenőrzése 

során az Auditcontact Kft. által készített jelentésben foglaltakat, valamint az az alapján 

készített intézkedési tervet. 

2.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy jelen napirend 

mellékleteként csatolt intézkedési tervben foglaltak teljesítéséről adjon beszámolót a 

2017. április végén tartandó képviselő-testületi ülésen. 

 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

253/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa   

1.) tudomásul veszi az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. államháztartás 

pénzeszközeinek szabályszerű, gazdaságos és hatékony felhasználásának ellenőrzése 

során az Auditcontact Kft. által készített jelentésben foglaltakat, valamint az az alapján 

készített intézkedési tervet. 

2.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy jelen napirend 

mellékleteként csatolt intézkedési tervben foglaltak teljesítéséről adjon beszámolót a 

2017. április végén tartandó képviselő-testületi ülésen. 

Határidő: 1.) azonnal, 2.) 2017. április végi testületi ülés 

Felelős:     1.)---, 2.) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

 

Napirend tárgya: 
4.5. Tárgy: Tájékoztatás az Egressy Gábor Nonprofit Kft. gazdálkodásának 

szabályszerűsége vizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentésben foglaltakról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Hantos Péter képviselő elmondja, hogy az Oktatási Bizottság is javasolja elfogadásra a 

napirendet. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa   

1.) tudomásul veszi az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. államháztartás 

pénzeszközeinek szabályszerű, gazdaságos és hatékony felhasználásának ellenőrzése 

során az Auditcontact Kft. által készített jelentésben foglaltakat, valamint az az alapján 

készített intézkedési tervet. 

2.) felkéri az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 

jelen napirend mellékleteként csatolt intézkedési tervben foglaltak teljesítéséről adjon 

beszámolót a 2017. április végén tartandó képviselő-testületi ülésen. 

 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

254/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa   

1.) tudomásul veszi az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

államháztartás pénzeszközeinek szabályszerű, gazdaságos és hatékony 

felhasználásának ellenőrzése során az Auditcontact Kft. által készített jelentésben 

foglaltakat, valamint az az alapján készített intézkedési tervet. 

2.)  felkéri az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 

jelen napirend mellékleteként csatolt intézkedési tervben foglaltak teljesítéséről adjon 

beszámolót a 2017. április végén tartandó képviselő-testületi ülésen. 

Határidő: 1.) azonnal, 2.) 2017. április végi testületi ülés 

Felelős:     1.)---, 2.) Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

  

Napirend tárgya: 
4.6. Tárgy: Az Egészségház helyiségeinek bérleti díjának felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a fogorvosok 

közül az Szép és ép fog kft. nem rendszeresen fizeti a bérleti díjat. Nem tájékoztatják 

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

javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre:  

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. (a továbbiakban Kft.) 100 %-os tulajdonosa, a Kft. kizárólagos tulajdonában 

lévő 1899/5 hrsz. alatt nyilvántartott ún. Egészségház helyiségeinek bérbeadása 

vonatkozásában a felmerülő díjakat 2017. január 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 

a)  

 Bérleti díj 

(Ft) 

Házi orvosok 40.090 

Fogorvosok 40.645 

Hivatal 2.141.330 

 

b)  

 Bérleti díj Közüzemi díjak Takarítás díja Összesen 

Ügyelet 111.050 90.140 31.960 233.150 

 

 

 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

 

255/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. (a továbbiakban Kft.) 100 %-os tulajdonosa, a Kft. kizárólagos tulajdonában 

lévő 1899/5 hrsz. alatt nyilvántartott ún. Egészségház helyiségeinek bérbeadása 

vonatkozásában a felmerülő díjakat 2017. január 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 

c)  

 Bérleti díj 

(Ft) 

Házi orvosok 40.090 

Fogorvosok 40.645 

Hivatal 2.141.330 

 

d)  

 Bérleti díj Közüzemi díjak Takarítás díja Összesen 

Ügyelet 111.050 90.140 31.960 233.150 

 

Határidő: 2017. január 1. napjától folyamatos 

Felelős:    Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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Napirend tárgya: 

4.7. Tárgy: Döntés az ócsai 1439 hrsz., valamint az ócsai 1517 hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlanokat terhelő haszonélvezeti, valamint használati jog törléséhez való 

hozzájárulásról  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

(dr. Gallai Zoltán képviselő az ülésterembe megérkezett, a Képviselő-testület 8 fővel van 

jelen.)  

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, mint ingatlantulajdonos és, mint állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 

működtetője hozzájárulását adja, hogy  

1. Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1439 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlant terhelő, Ócsai Halászy Károly Általános Iskola javára 

bejegyzett haszonélvezeti jog törlésre kerüljön.  

2. Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1517 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlant terhelő, Pest Megye Önkormányzata javára bejegyzett 

használati jog törlésre kerüljön.  

3. felkéri a Polgármestert az 1.)-2.) pontban foglalt intézkedésekkel kapcsolatos 

adminisztrációs feladatok ellátására és az 1.) pont szerint elkészítendő haszonélvezeti, 

valamint a 2.) pont szerint elkészítendő használati jog törléséről szóló megállapodás 

aláírására 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

256/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ingatlantulajdonos és, mint állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 

szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetője hozzájárulását adja, hogy  

1. Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1439 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlant terhelő, Ócsai Halászy Károly Általános Iskola javára 

bejegyzett haszonélvezeti jog törlésre kerüljön.  

2. Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1517 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlant terhelő, Pest Megye Önkormányzata javára bejegyzett 

használati jog törlésre kerüljön.  

3. felkéri a Polgármestert az 1.)-2.) pontban foglalt intézkedésekkel kapcsolatos 

adminisztrációs feladatok ellátására és az 1.) pont szerint elkészítendő haszonélvezeti, 

valamint a 2.) pont szerint elkészítendő használati jog törléséről szóló megállapodás 

aláírására. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal  

Felelős:     1.)-2.) ---, 3.) polgármester 
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Napirend tárgya: 

4.8. Tárgy: Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerületével 

kötendő megállapodás és vagyonkezelési szerződés megkötéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság támogatja a határozati 

javaslatot. 

 

Hantos Péter képviselő elmondja, hogy az Oktatási Bizottság szintén támogatja a határozati 

javaslatot.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy eleget téve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

99/H. § (3) bekezdésében foglaltaknak, az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

(OM azonosító: 032484) és az Ócsai Bolyai János Gimnázium (OM azonosító: 

032552) (a továbbiakban együttesen: köznevelési intézmények) működtetésének 

átadásával kapcsolatban megállapodást köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Monori Tankerületével, 

2.) úgy dönt, hogy a köznevelési intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló 

települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-

jén történő ingyenes vagyonkezelésbe adásához a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Monori Tankerületével ingyenes vagyonkezelési szerződést köt. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.)-2.) pontban foglalt szerződések aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

257/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy eleget téve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

99/H. § (3) bekezdésében foglaltaknak, az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

(OM azonosító: 032484) és az Ócsai Bolyai János Gimnázium (OM azonosító: 

032552) (a továbbiakban együttesen: köznevelési intézmények) működtetésének 

átadásával kapcsolatban megállapodást köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Monori Tankerületével, 

2.) úgy dönt, hogy a köznevelési intézmények köznevelési feladatainak ellátását 

szolgáló települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. 

január 1-jén történő ingyenes vagyonkezelésbe adásához a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Monori Tankerületével ingyenes vagyonkezelési 

szerződést köt. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.)-2.) pontban foglalt szerződések aláírására. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal, legkésőbb 2016. december 15. 

Felelős:     1.)-2.)---, 3.) polgármester 
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Napirend tárgya: 

4.9. Tárgy: Döntés az általános iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

 

dr. Molnár Csaba jegyző tájékoztatást ad arról, hogy jogszabályi kötelezettségnek tesznek 

ezzel eleget. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Pest Megyei Kormányhivatal által a 2016/2017. tanévre meghatározott általános iskolai 

felvételi körzethatárokat változtatás nélkül elfogadja és javasolja a 2017/2018. tanévre nézve.  

2.) felkéri a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal 

részére a szükséges tájékoztatási kötelezettségnek 2016. december 2. napjáig tegyen eleget. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

258/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Pest Megyei Kormányhivatal által a 2016/2017. tanévre meghatározott általános iskolai 

felvételi körzethatárokat változtatás nélkül elfogadja és javasolja a 2017/2018. tanévre nézve.  

2.) felkéri a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal 

részére a szükséges tájékoztatási kötelezettségnek 2016. december 2. napjáig tegyen eleget. 

Határidő: 1.) azonnal és folyamatos, 2.) 2016. december 2. 

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

 

 

Napirend tárgya: 
4.10. Tárgy: Döntés az Erdei Iskola Program megrendezéséhez kért támogatási 

kérelemről 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy a program az egész negyedikes évfolyamot 

érinti, 150.000.- Ft-ról szól a kérelem. Az Oktatási Bizottság javasolja a támogatás megadását.  

 

Bukodi Károly polgármester kérdezi, hogy a bizottsági ülésen elhangzott-e, hova tervezik 

az erdei iskola programot? 

 

Hantos Péter képviselő válaszában elmondja, hogy az igazgató helyettes asszony konkrét 

helyszínt nem nevezett meg. Arról tájékoztatta a bizottságot, hogy az erdei iskola nem csupán 

egy épületet vagy egy telephelyet jelent, hanem egy tematikus programot is, ami hozzá 

kötődik és ez alapján került a helyszín kiválasztásra.  



23 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság is javasolja a támogatás 

megadását. 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a 2017. évben tartandó „Erdei Iskola Programban” való részvételt – az Ócsa Halászy 

Károly Iskoláért Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével – támogatja, 

2.) a támogatásként meghatározott összeget, azaz 150.000 Ft-ot Ócsa Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére biztosítja, és abban szerepelteti. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a 2017. évi költségvetés elfogadását követően a 

támogatási szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

259/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a 2017. évben tartandó „Erdei Iskola Programban” való részvételt – az Ócsa 

Halászy Károly Iskoláért Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével – 

támogatja, 

2.) a támogatásként meghatározott összeget, azaz 150.000 Ft-ot Ócsa Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére biztosítja, és abban szerepelteti. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a 2017. évi költségvetés elfogadását követően a 

támogatási szerződés aláírására. 

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

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

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.11. Tárgy: Döntés a Baross utca (Napsugár óvoda előtti terület) és a Damjanich u. 

(Falu Tamás utcától a Csokonai utcáig) csapadékvíz elvezetésének megtervezéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő elmondja, hogy a Városfejlesztési Bizottság támogatja a legolcsóbb 

árajánlat elfogadását.  

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén a legolcsóbb árajánlat 

elfogadását javasolja.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az INPULSOR Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Fő út 19.) bízza meg a Baross utca (Napsugár 

óvoda előtti terület) és a Damjanich u. (Falu Tamás utcától a Csokonai utcáig ) csapadékvíz 

elvezetésének tervezési munkálatainak elvégzésével, 
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2.) felkéri a Polgármestert az 1.)  pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási szerződés 

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

260/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Impulsor Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Fő u. 19., adószám: 25084474-2-13, cégj. sz.: 13-

09-172936, számlaszám: 12012307-01484856-00100007) bízza meg a Baross utca (Napsugár 

óvoda előtti terület) és a Damjanich u. (Falu Tamás utcától a Csokonai utcáig ) csapadékvíz 

elvezetésének tervezési munkálatainak elvégzésével, 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.)  pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási szerződés 

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

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

Felelős:    1.)--, 2.) polgármester 

Napirend tárgya: 
4.12. Tárgy: Döntés az Ócsai Baptista Gyülekezet kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság támogatja a Baptista Gyülekezet 

kérelmét.  

 

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

támogatja a kérelmet. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Használatában álló ócsai 4976 hrsz. alatt 

nyilvántartott, természetben 2364 Ócsa, Kőrisfa utca 5. szám alatti ingatlant, az Ócsai 

Baptista Gyülekezet rendelkezésére bocsátja, kétheti rendszerességgel, alkalmanként 

tartandó egyházi közösségi alkalmak céljából, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a kezdeményezésről tájékoztassa a Nemzeti 

Eszközkezelő Zrt.-t és kérje annak állásfoglalását a tárgyban, 

3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a 2.) pontban foglaltak szerinti 

állásfoglalás támogatja az 1.) pontban meghatározott ingatlan egyházak által tartandó 

„közösségi alkalmak” kétheti rendszerességgel történő tartását, akkor a szükséges 

adminisztrációs teendőket tegye meg, a szerződést készítse elő és annak aláírásáról 

gondoskodjon. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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261/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Használatában álló ócsai 4976 hrsz. alatt 

nyilvántartott, természetben 2364 Ócsa, Kőrisfa utca 5. szám alatti ingatlant, az Ócsai 

Baptista Gyülekezet rendelkezésére bocsátja, kétheti rendszerességgel, alkalmanként 

tartandó egyházi közösségi alkalmak céljából, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a kezdeményezésről tájékoztassa a Nemzeti 

Eszközkezelő Zrt.-t és kérje annak állásfoglalását a tárgyban, 

3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a 2.) pontban foglaltak szerinti 

állásfoglalás támogatja az 1.) pontban meghatározott ingatlan egyházak által tartandó 

„közösségi alkalmak” kétheti rendszerességgel történő tartását, akkor a szükséges 

adminisztrációs teendőket tegye meg, a szerződést készítse elő és annak aláírásáról 

gondoskodjon. 

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

Felelős:     1.) ---, 2.) – 3.) polgármester 

 

Napirend tárgya: 
4.13. Tárgy: Döntés Pest Megye Lapja előfizetésének meghosszabbításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság támogatja a lap előfizetésének 

meghosszabbítását.  

 

Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság is támogatja az 

előfizetés meghosszabbítását. Bizottsági ülésen felvetődött, hogy az általános iskola és a 

gimnázium is szeretne a lapból pár darabot.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) hozzájárulását adja a Cosmo Media Kft. által forgalmazott „Pest Megye Lapja” 

kiadvány havi 100 db példányszám, 2016. december 15. napját megelőzően történő 

megrendeléséhez, 20 %-os kedvezménnyel, azaz 115.200,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 

146.304,- Ft/év ellenében, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a megrendelés 2016. december 15. napját megelőzően 

történő aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

262/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) hozzájárulását adja a Cosmo Media Kft. által forgalmazott „Pest Megye Lapja” 

kiadvány havi 100 db példányszám, 2016. december 15. napját megelőzően történő 

megrendeléséhez, 20 %-os kedvezménnyel, azaz 115.200,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 

146.304,- Ft/év ellenében, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a megrendelés 2016. december 15. napját megelőzően 

történő aláírására. 
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Határidő:  1.)-3.) azonnal és 2016. december 15. 

Felelős:      1.) -2.) –, 3.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.14. Tárgy: Döntés az Ócsai Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak 

részére SIM kártya haszonkölcsönbe adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy az Ócsai Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak munkáját a 

továbbiakban is segíteni kívánja, ezáltal a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2017. 

január 1. napjától továbbra is ingyenesen haszonkölcsönbe adja a tulajdonában lévő 3 db SIM 

kártyát azzal, hogy vállalja a SIM kártyákhoz tartozó havi előfizetés díjának, valamint azon 

felül havonta SIM kártyánként bruttó 5.000,- Ft, azaz bruttó ötezer forint megfizetését, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányságot és kérje a támogatási szerződés jelen döntésnek megfelelő előkészítését és 

aláírásra való megküldését, 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

263/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy az Ócsai Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak munkáját a 

továbbiakban is segíteni kívánja, ezáltal a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2017. 

január 1. napjától továbbra is ingyenesen haszonkölcsönbe adja a tulajdonában lévő 3 db SIM 

kártyát azzal, hogy vállalja a SIM kártyákhoz tartozó havi előfizetés díjának, valamint azon 

felül havonta SIM kártyánként bruttó 5.000,- Ft, azaz bruttó ötezer forint megfizetését, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányságot és kérje a támogatási szerződés jelen döntésnek megfelelő előkészítését és 

aláírásra való megküldését, 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.15.  Tárgy: Döntés a szociális célú tűzifajuttatás tárgyában vállalkozó kiválasztásáról  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a Főnix tüzéptől és a Zeilit tüzéptől 

kértek be árajánlatot, a Főnix tüzép nem nyújtott be árajánlatot.  
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Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat 

elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Zeolit Kkt.-t (2364 Ócsa, Damjanich utca 31.) bízza meg a szociális célú tűzifajuttatás 

céljából hasított akác beszerzésével és házhoz szállításának elvégzésével 3.750 Ft/q bruttó 

egységáron. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási szerződés 

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

264/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Zeolit Kkt.-t (2364 Ócsa, Damjanich utca 31.) bízza meg a szociális célú tűzifajuttatás 

céljából hasított akác beszerzésével és házhoz szállításának elvégzésével 3.750 Ft/q bruttó 

egységáron. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási szerződés 

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

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

Felelős:    1.)--, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.16. Tárgy: Döntés az Ócsai Kisbíró c. önkormányzati lap nyomdai előkészítési 

feladatok jövőbeni ellátásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy Paksi Zita az újság szerkesztője 

jelezte, hogy elvállalja a tördelői munkát, így egyszerűsödne a munkája, ezért mondják fel a 

tördelői munkára a szerződést a nyomdával.  

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság is javasolja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy Szalontai Attila egyéni vállalkozóval 2014. december 15. napján 

határozatlan időre - az Ócsai Kisbíróval kapcsolatos tördelési, egyéb nyomdai 

előkészítési feladatok ellátására - kötött megbízási szerződést 2017. január 1. napi 

hatállyal felmondja. 
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2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerinti felmondással kapcsolatos 

adminisztrációs feladatok ellátására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

265/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy Szalontai Attila egyéni vállalkozóval 2014. december 15. napján 

határozatlan időre - az Ócsai Kisbíróval kapcsolatos tördelési, egyéb nyomdai 

előkészítési feladatok ellátására - kötött megbízási szerződést 2017. január 1. napi 

hatállyal felmondja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerinti felmondással kapcsolatos 

adminisztrációs feladatok ellátására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2017. január 1. 

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

Napirend tárgya: 

4.17. Tárgy: Döntés a lakosság által közterületen, nem arra rendszeresített zsákban 

elhelyezett zöldhulladék elszállításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Kánai Gergely képviselő beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság támogatja, hogy 

ezzel a gesztussal elszállítsák a zöldhulladékot.  

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság is javasolja a zöldhulladék 

elszállítását.  

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy áprilisban változott a Hulladékgazdálkodási 

törvény, a lakosság is elfelejtette, hogy még májusban kaptak egy szórólapot, melyben a 

szolgáltató értesített mindenkit, hogy csak lebomló zsákban viszik el a zöldhulladékot. 

Elmondja még, hogy a júniusi Kisbíró újságban a VERTIKÁL Zrt. hirdetése megjelent, tehát 

a lakosság értesítve volt. A Városüzemeltetési Kft-vel közösen vásároltak 1500 db lebomló 

zsákot, melyet két napig árusítottak.  

 

dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető tájékoztatást ad arról, hogy 216 db. zsákot adtak el. 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a jövő hét folyamán két tárgyalás is lesz a 

VERTIKÁL  Zrt-vel, ahol ez is napirendi pontként szerepel. Ezt követően szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) annak érdekében, hogy a közterületek megtisztulásra kerüljenek a nem lebomló 

zsákban összegyűjtött zöldhulladékoktól, megbízza a VERTIKÁL Zrt.-t annak 

közszolgáltatási szerződésben foglaltakon túli – 2016. november 28. napját követően 

történő – szakszerű elszállítására. A vállalási ár: 23 + ÁFA, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. Az 

ár tartalmazza a szállítás, a rakodás, a lerakási és kezelési díjat, valamint a gépóradíjat. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerint kötendő szerződés előkészítésére és 

aláírására. 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

266/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) annak érdekében, hogy a közterületek megtisztulásra kerüljenek a nem lebomló 

zsákban összegyűjtött zöldhulladékoktól, megbízza a KUNÉPSZOLG Kft.-t (2340 

Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.) annak közszolgáltatási szerződésben foglaltakon túli 

– 2016. november 28. napját követően történő – szakszerű elszállítására. A vállalási 

ár: 23 Ft/kg + ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. Az ár tartalmazza a szállítás, a 

rakodás, a lerakási és kezelési díjat, valamint a gépóradíjat. 

felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerint kötendő szerződés előkészítésére és 

aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

Napirend tárgya: 

4.18. Tárgy: Döntés ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a határozati 

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság is javasolja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

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

Önkormányzatának 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 

2016. október 23. napján – az 1956-os forradalom emlékére - tartott műsorban való 

közreműködésük elismeréseként Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi 

Költségvetésében meghatározott Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű 

támogatások terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

267/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának 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 

2016. október 23. napján – az 1956-os forradalom emlékére - tartott műsorban való 
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közreműködésük elismeréseként Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi 

Költségvetésében meghatározott Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű 

támogatások terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő:  1.)-2.) azonnal 

Felelős:     1.) –, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.19. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata főépítészi munkakörének 2017. 

évben történő betöltéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság javasolja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság is javasolja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig határozott időre havi bruttó 127.000 

Ft 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 az 1.) pontban foglaltak szerint elkészített megbízási 

szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

268/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig határozott időre havi bruttó 127.000 

Ft 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 az 1.) pontban foglaltak szerint elkészített megbízási 

szerződés aláírására. 

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

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.20. Tárgy: Döntés a Magyar Energia Beszerzési Közösségben csoportos áram 

beszerzésről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság is javasolja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) ingyenesen megbízza a Sourcing Hungary Kft-t a 2017. január 1. napjától 2017. december 

31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan csoportos áram beszerzés lefolytatásával, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

269/2016. (XI. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) ingyenesen megbízza a Sourcing Hungary Kft-t a 2017. január 1. napjától 2017. december 

31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan csoportos áram beszerzés lefolytatásával, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

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

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly      dr. Molnár Csaba 

             polgármester                 jegyző 


