
1 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 31. napján 1600 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Hantos Péter képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

 

Meghívottak: 

Babák László Gyáli Járási Hivatal vezetője 

Radnóti László Ócsa és Társai Kft. képviselője 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Távol van Murinainé Murár Emília, Buza 

Ernő és Puskás Imre képviselő. Kéri, tegyék meg a napirenddel kapcsolatos észrevételeiket, 

javaslataikat.  

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni 4.14. napirendi pontként a „Döntés az Ócsa-

Felsőpakony-Inárcs közös szennyvíztisztító telepének és a nyárfás öntözőterületének 

felülvizsgálatáról” elnevezésű napirendet. 

 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete „Döntés az Ócsa-Felsőpakony-Inárcs közös 

szennyvíztisztító telepének és a nyárfás öntözőterületének felülvizsgálatáról” elnevezésű 

napirendet tárgyalásra felveszi. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

116/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Döntés az Ócsa-Felsőpakony-Inárcs közös 

szennyvíztisztító telepének és a nyárfás öntözőterületének felülvizsgálatáról” elnevezésű 

napirendet tárgyalásra felveszi. 

Határidő: azonnal 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott kiegészítéssel együtt tárgyalásra 

elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

117/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott kiegészítéssel 

együtt tárgyalásra elfogadja. 

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: Mérlegbeszámoló az Önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági 

szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.2. Tárgy: Révfülöpi táborban üdülő gyermekek üdülési költségeinek támogatásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

3.3. Tárgy: Beszámoló a „Kertváros” Szociális Központ 2016. évi tevékenységéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

3.4. Tárgy: …./2017./…./ önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat 

2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: .../2017.(…) önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat 2017. 

évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(költségvetés előirányzat-módosítás)  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: …/2017. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról, 

a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásának szabályairól szóló 14/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.3. Tárgy: Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásának 

szabályszerűsége vizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentésben foglaltakról készült 

intézkedési terv teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gazdálkodásának szabályszerűsége 

vizsgálata tárgyában készült könyvvizsgálói jelentésben foglalt hiányosságok 

teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata gazdálkodásával kapcsolatos 

könyvvizsgálati feladatok ellátásáról 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

4.6. Tárgy: Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulásban való képviseletről  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7. Tárgy: Döntés a Monori Tankerületi Központ fenntartásában lévő Múzsák Alapfokú 

Művészeti Iskola átszervezéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

  

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsai Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása tárgyában 

statikus tervező kiválasztásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsai Szennyvízelvezető mű (027/2 hrsz) Wienerberger 

szennyvízátemelő frekvenciaváltójának és logikai egység teljes rendszerének 

cseréjének megrendeléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10. Tárgy: Döntés a Római Katolikus Egyházközség kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.11. Tárgy: Döntés Ócsa Város közvilágítási hálózatának üzemeltetési szerződésének 

felmondásáról és új üzemeltető kiválasztásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.12. Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő ócsai sportpálya használatba 

adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.13. Tárgy: Döntés a Halászy Károly utcában sebességcsökkentő eszköz telepítése iránti 

lakossági kérelemről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.14. Tárgy:  Döntés az Ócsa-Felsőpakony-Inárcs közös szennyvíztisztító telepének és a 

nyárfás öntözőterületének felülvizsgálatáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

8.1. Tárgy: Döntés a „Lakossági Járdaépítés támogatása” elnevezésű pályázatra beérkezett 

pályázatókról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

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

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

118/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő:  --- 

Felelős:      --- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: Mérlegbeszámoló az Önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági 

szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

és javasolja elfogadásra a határozati javaslatot a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Ócsa és Társai Nonprofit Kft. 2016. évi gazdasági 

eredményről szóló mérlegbeszámolóját, és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot 

elfogadja.  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

határozatot hozta: 
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119/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Ócsa és Társai Nonprofit Kft. 2016. 

évi gazdasági eredményről szóló mérlegbeszámolóját, és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói 

záradékot elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.2.Tárgy: Révfülöpi táborban üdülő gyermekek üdülési költségeinek támogatásáról 

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 szintén javasolja a határozati 

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári Révfülöpi tábor költségeihez maximum 

700.000,- Ft összegű költségviselést vállal a 2017. évi költségvetésben szereplő dologi 

kiadások terhére, amely magában foglalja a Palásti testvérvárosból érkező gyermekek, 

valamint az ócsai rászoruló gyermekek, valamint a fakultatív programok részbeni költségét is. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

120/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári Révfülöpi tábor költségeihez 

maximum 700.000,- Ft összegű költségviselést vállal a 2017. évi költségvetésben szereplő 

dologi kiadások terhére, amely magában foglalja a Palásti testvérvárosból érkező gyermekek, 

valamint az ócsai rászoruló gyermekek, valamint a fakultatív programok részbeni költségét is. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.3.Tárgy: Beszámoló a „Kertváros” Szociális Központ 2016. évi tevékenységéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a határozati javaslat 

elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és 

Családvédelmi Központjának 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

121/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális 

és Családvédelmi Központjának 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  --- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.4.Tárgy: …./2017./…./ önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat 

2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági 

Bizottság javasolja a rendelet-tervezet megalkotását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

…/2017./…/ sz. önkormányzati rendelet-tervezet 

Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi 

gazdálkodásának zárszámadásáról 

 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

7/2017. (V.31.) sz. önkormányzati RENDELET 

Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi 

gazdálkodásának zárszámadásáról 

 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország 

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

következőket rendeli el: 

1. §  

 

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

a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű 

összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi 

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

hagyja jóvá. 

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

előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi. 
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2. § 

 

(1) A Képviselő-testület a 2016. évi gazdálkodását Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15) önkormányzati rendelete alapján teljesítette, a 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.1 mellékletben foglaltaknak 

megfelelően 1.079.201.914 Ft bevétellel, valamint 1.000.515.537 Ft kiadással 

jóváhagyja. 

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait jogcímenként, bevételeit 

önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

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

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 

a 6.1., 6.2., valamint a 6.3.  melléklet szerint fogadja el. 

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

előirányzatainak teljesítését a 6.1., 7.1., 8.1., valamint a 9.1. mellékletekben foglaltaknak 

megfelelően hagyja jóvá. 

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

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

 

3. § 

 

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

szerint hagyja jóvá. 

 

4. § 

 

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

tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 

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

12. tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.  

(3) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési maradványát a 10. melléklet alapján hagyja 

jóvá.  

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

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

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7.2. tájékoztató 

táblában szereplő adatok alapján 4.043.915.853 Ft-ban állapítja meg. 

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

működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi maradványát 

78.686.377 Ft összegben a 10. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 

2016. évi maradvány kötelezettséggel terhelt. 

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott maradványt 2017. évben az Intézmények működési 

célra fordíthatják. 

(4) Az Önkormányzat által nyújtott kedvezményeket az 5. tájékoztató tábla tartalmazza.  
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6. § 

 

(1) Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2016. december 31-i állapot 

szerinti – állományi értéke eszközök és források tekintetében 4.043.915.853 Ft-ban 

kerülnek elfogadásra. 

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

122.511.140 Ft. 

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

 

7. § 

 

(1) Az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló tartozásállományát a 4. tájékoztató 

tábla mutatja be.  

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

(3) Az Önkormányzat létszámadatait a rendelet 14. tájékoztató tábla tartalmazza. 

 

8.§ 

 

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

meghatározott feladatokra kerültek felhasználásra. 

(2) Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait, a teljesítés 

pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével megfelelő színvonalon teljesítette. 

 

9.§ 

 

Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati 

vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a normatív állami hozzájárulásokat 

megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami 

átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, 

jogszabályszerű vezetésére. 

 

10. § 

 

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

érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.  

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

maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 

11. § 

 

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

elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek 

vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

       

12.§ 

 

(1) E rendelet 2017. május 31-én 18 órakor lép hatályba. 
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Napirend tárgya: 

4.1.Tárgy: .../2017.(…) önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat 

2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(költségvetés előirányzat-módosítás)  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági 

Bizottság javasolja a rendelet-tervezet megalkotását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

…/2017./…/ sz. önkormányzati rendelet-tervezet 

Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017. (II.13.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

8/2017. (V.31.) sz. önkormányzati RENDELET 

Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017. (II.13.) sz. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.13.) 

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

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetésében, a kiadási 

és bevételi főösszegét: 1.124.342.410 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-

egyszázhuszonnégymillió-háromszáznegyvenkettőezer-négyszáztíz forintban határozza 

meg. 

 

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

54.644.789 Ft.  

 

1.041.484.820 Ft Költségvetési bevétellel 

1.096.129.609 Ft Költségvetési kiadással 

-54.644.789 Ft Költségvetési egyenleggel 

 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  

 (-31.218.982 Ft) +(-23.425.807) Ft=- 56.644.789 Ft/ 
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(3) A költségvetési egyenleg -56.644.789 Ft, mely az előző évi költségvetési maradvány 

igénybevételének rendezése miatt megváltozott. 

 

 

2. § 

Az 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 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 
              forintban 

   

 

 

1.) Közhatalmi bevétel 409.300.000  

2.) Intézményi működési bevétel 103.052.300  

3.) Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 

36.200.000  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 
forintban 

(3) Önkormányzati működés támogatásai:                  422.892.520 

 
forintban 

(4)  Felhalmozási bevételek:                                 

1.) Felhalmozási bevétel 70.000.000  

2.) Finanszírozási bevétel 82.857.590  

 

 
forintban  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:               1.124.342.410  

 
forintban 

(5) Önkormányzat működési kiadásai:              1.030.252.001 

 

1.) Személyi juttatások 330.173.831 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 85.778.634 

3.) Dologi kiadások 379.148.737 

4.) Egyéb működési célú kiadások 129.490.117 

4.1) Ebből:  Egyéb működési célú  támogatások Áh 

belülre 

24.087.000 

4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívül 103.456.000 

4.3) Előző évi elszámolásból származó befizetés  1.947.117 

5.) Szociális kiadások 

(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. 

számú tájékoztató tábla tartalmazza 

23.720.000 
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(6) Tartalék:            81.940.682 

 
forintban 

 

1.) Általános tartalék 54.392.483  

2.) Céltartalék 27.548.199  

 

 
forintban 

(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai:       65.877.608 

 

 

 
forintban 

a) Beruházások 26.407.794 

b) Felújítások 38.869.814 

c) Egyéb felhalmozási kiadás 

(lakástámogatás)  

600.000 

 

 

 
forintban 

(8) Finanszírozási célú kiadások:          28.212.801 

 

Ebből: 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak:       14.285.713 

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése:         

13.927.088 

 

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:        1.124.342.410 

 

 

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

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

(államigazgatási) feladatok szerint bontásban a 1.2, 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. Az 

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

 

a) Kötelező feladatok 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatok. 

 

b) Önként vállalt feladatok 

- fizikoterápia 

- labor helyi tevékenysége 

- civil szervezetek támogatása 

 

c) Állami, államigazgatási feladatok 
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- helyi jogalkotás 

- építésügyi helyi igazgatás 

- adóigazgatás 

- szociális igazgatás 

- közterület-felügyelet 

 

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

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

 

3. § 

Az R. 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételi előirányzatát 

1.113.484.410 Ft-ban határozza meg. 

 

 

Önkormányzat Működési támogatásai   422.892.520 Ft 

Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről   36.200.000 Ft 

Közhatalmi bevételek:    409.300.000 Ft 

Működési bevétel:                   92.234.300 Ft 

 Felhalmozási bevételek:                70.000.000 Ft 

 Maradvány igénybevétele     82.857.590.Ft 

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatát 

1.113.484.410 Ft-ban határozza meg. 

 

      Személyi juttatások:     51.689.780 Ft 

 Munkaadókat terhelő jár.    11.872.408 Ft 

 Dologi kiadások:    245.748.737 Ft 

 Ellátottak pénzbeni juttatásai:     23.720.000 Ft 

 Egyéb működési célú kiadások:  129.490.117 Ft 

 Tartalékok:       81.940.682 Ft 

 Felhalmozási költségvetési kiadások::    63.277.608 Ft 

 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre:   14.285.713 Ft 

 Belföldi finanszírozás kiadásai:   491.459.365 Ft 

 

 

 

(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: 477.532.277 Ft, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek 

átadott összeg 22.837.000 Ft. 
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4. § 

 

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételi előirányzatát 

169.384.758 Ft-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:                 2.000.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:             167.384.758 Ft 

 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatát 

169.384.758 Ft-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    97.063.900 Ft 

 Munkaadókat terhelő jár.   23.486.858 Ft 

 Dologi kiadások:    47.334.000 Ft 

 Egyéb működési célú kiadások:    1.500.000 Ft 

 

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

melléklet tartalmazza.  

 

(3) A Képviselő-testület 2017. évre az Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,  

 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000 Ft.  

 

(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 28 főben állapította meg. 

 

5. § 

 

A R. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

Bölcsőde 2017. évi bevételi előirányzatát 308.310.927 Ft-ban határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                   8.778.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:    299.532.927 Ft 

 

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

Bölcsőde 2017. évi kiadási előirányzatát 308.310.927 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:   176.903.551 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.    49.195.376 Ft 

  Dologi kiadások:     82.212.000 Ft 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai:              - 
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Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait a 9.3. melléklet tartalmazza.  

 

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

Bölcsőde létszámkeretét 53 + 7 főben állapítja meg. 

 

6.§ 

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

 

„(1)  A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2017. évi bevételi előirányzatát 

10.694.594 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:          40.000 Ft 

Működési célú átvett pénzeszközök:         40.000 Ft 

  Önkormányzati támogatás:   10.614.592 Ft                        

 

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2017. évi kiadási előirányzatát 

10.694.594 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:      4.516.000 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.     1.223.992 Ft 

  Dologi kiadások:      3.854.000 Ft 

Beruházások (Könyvállomány növ.:    1.100.000 Ft 

  

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

9.4. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 2 főben állapítja meg.”  

 

    

7. § 

 

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

 

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 54.392.483 Ft általános tartalékot és 27.548.199 Ft 

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

magának. 

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-

testület fenntartja magának.” 

 

8. § 

Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

9. § 

Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
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10. § 

Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 

11. § 

Az R. 1.4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 

12. § 

 

Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

13. § 

 

Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

14. § 

 

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

 

15. § 

 

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 

16. § 

 

Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

 

17. § 

 

Az R. 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

 

18. § 

 

Az R. 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

19. § 

 

Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

 

20. § 

 

Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

 

21. § 

 

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 
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22. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 

1. napjától kell alkalmazni. 

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.2.Tárgy: …/2017. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat 

vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásának szabályairól szóló 14/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági 

Bizottság javasolja a rendelet-tervezet megalkotását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

…/2017./…/ sz. önkormányzati rendelet-tervezet 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 14/2016. (IX.01.) sz.  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

9/2017. (V.31.) sz. önkormányzati RENDELET 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 14/2016. (IX.01.) sz.  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, az 5. § (4) 

bekezdésében, valamint 18. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

1.§ 

 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályiról szóló 14/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: R.) 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
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„(3) E rendelet értelmezésében a behajthatatlan követelés fogalmi körét az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontja határozza meg.”  

 

2.§ 

 

Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

3.§ 

 

Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

4.§ 

 

Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

5.§ 

 

Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 

6.§ 

 

Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

 

7.§ 

 

Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

 

8.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
 
 

Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásának 

szabályszerűsége vizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentésben foglaltakról készült 

intézkedési terv teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja elfogadására a 

határozati javaslatot a Képviselő-testület felé. 

 

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.) a 254/2016.(XI.30.) számú ÖK határozatban foglaltak szerint – a 2016. évi 

könyvvizsgálati jelentésben meghatározott szabálytalanságok vonatkozásában készített 

intézkedési tervre – készített beszámolóját elfogadja azzal, hogy az intézkedési terv 

2.a) pontja vonatkozásában – az ügyvezető által benyújtott kérelem alapján – a 
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határidőt az Alapító okirat módosításának cégbíróság általi bejegyzéséig 

meghosszabbítja. 

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

intézkedési terv 2.a) pontjában foglaltak végrehajtásáról számoljon be a bejegyzés 

tájékoztatását követően tartandó rendes testületi ülésen.  

 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

122/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

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

Szolgáltató Nonprofit Kft 100 %-os tulajdonosa  

1.) a 254/2016.(XI.30.) számú ÖK határozatban foglaltak szerint – a 2016. évi 

könyvvizsgálati jelentésben meghatározott szabálytalanságok vonatkozásában 

készített intézkedési tervre – készített beszámolóját elfogadja azzal, hogy az 

intézkedési terv 2.a) pontja vonatkozásában – az ügyvezető által benyújtott 

kérelem alapján – a határidőt az Alapító okirat módosításának cégbíróság általi 

bejegyzéséig meghosszabbítja. 

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

az intézkedési terv 2.a) pontjában foglaltak végrehajtásáról számoljon be a 

bejegyzés tájékoztatását követően tartandó rendes testületi ülésen.  

Határidő: 1.) azonnal 2.) cégbíróság általi bejegyzést követő testületi ülés  

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.4.Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gazdálkodásának szabályszerűsége 

vizsgálata tárgyában készült könyvvizsgálói jelentésben foglalt hiányosságok 

teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja elfogadására a 

határozati javaslatot a Képviselő-testület felé. 

 

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

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

%-os tulajdonosa  

1.) a 187/2016.(XI.30.) számú ÖK határozatban foglaltak szerint – a 2016. évi 

könyvvizsgálati jelentésben meghatározott szabálytalanságok vonatkozásában készített 

intézkedési tervre – készített beszámolóját elfogadja azzal, hogy az intézkedési terv 2.) 

pontja vonatkozásában – az ügyvezető által benyújtott kérelem alapján – a határidőt az 

Alapító okirat módosításának cégbíróság által történő bejegyzéséig meghosszabbítja. 

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

terv 2.) pontjában foglaltak végrehajtásáról számoljon be a bejegyzés tájékoztatását 

követően tartandó rendes testületi ülésen.  
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

123/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa  

1.) a 187/2016.(XI.30.) számú ÖK határozatban foglaltak szerint – a 2016. évi 

könyvvizsgálati jelentésben meghatározott szabálytalanságok vonatkozásában 

készített intézkedési tervre – készített beszámolóját elfogadja azzal, hogy az 

intézkedési terv 2.) pontja vonatkozásában – az ügyvezető által benyújtott kérelem 

alapján – a határidőt az Alapító okirat módosításának cégbíróság által történő 

bejegyzéséig meghosszabbítja. 

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

Intézkedési terv 2.) pontjában foglaltak végrehajtásáról számoljon be a bejegyzés 

tájékoztatását követően tartandó rendes testületi ülésen.  

Határidő: 1.) azonnal 2.) bejegyzést követő testületi ülés  

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.5.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata gazdálkodásával kapcsolatos 

könyvvizsgálati feladatok ellátásáról 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja elfogadására a 

határozati javaslatot a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester megköszöni a könyvvizsgáló munkáját, ezt követően szavazást 

kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenység 

folyamatos ellátására az AUDITCONTACT Gazdasági, Tanácsadó és Szolgáltató 

Kft.-t (székhely: 1028 Budapest, Síp u. 7., Cg.: 01-09-368379, könyvvizsgálói 

nyilvántartási szám: 001409, képviseletében Kovácsné Lengyel Gabriella bejegyzett 

könyvvizsgáló) bízza meg 2017. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő 

határozott időre. A megbízási díj 100.000 Ft+ÁFA/hó. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak alapján elkészített megbízási 

szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

 

 

 



20 

 

124/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói 

tevékenység folyamatos ellátására az AUDITCONTACT Gazdasági, Tanácsadó 

és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1028 Budapest, Síp u. 7., Cg.: 01-09-368379, 

könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 001409, képviseletében Kovácsné Lengyel 

Gabriella bejegyzett könyvvizsgáló) bízza meg 2017. június 1. napjától 2018. 

május 31. napjáig terjedő határozott időre. A megbízási díj 100.000 Ft+ÁFA/hó. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak alapján elkészített 

megbízási szerződés aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.6.Tárgy: Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulásban való képviseletről  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, 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.) úgy dönt, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulásban az önkormányzat képviseletével Bukodi Károly polgármestert, 

akadályoztatása esetén Horváth Tamás alpolgármestert bízza meg. 

2.) felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

125/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulásban az önkormányzat képviseletével Bukodi Károly polgármestert, 

akadályoztatása esetén Horváth Tamás alpolgármestert bízza meg. 

2.) felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Közép-Duna 

Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást. 

Határidő: 1-2.) azonnal és folyamatos   

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

4.7.Tárgy: Döntés a Monori Tankerületi Központ fenntartásában lévő Múzsák 

Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a határozati javaslat 

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 83. § (3)-(6) bekezdésekben foglalt véleménynyilvánítási jogával élve 

támogatja a Monori Tankerületi Központ (2200 Monor, Petőfi Sándor u. 34.) Múzsák 

Alapfokú Művészeti Iskola (OM azonosító: 201201) ócsai feladat-ellátási helyeit érintő, 1. sz. 

melléklet szerinti átszervezési javaslatát. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

126/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(6) bekezdésekben foglalt véleménynyilvánítási 

jogával élve támogatja a Monori Tankerületi Központ (2200 Monor, Petőfi Sándor u. 34.) 

Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola (OM azonosító: 201201) ócsai feladat-ellátási helyeit 

érintő, 1. sz. melléklet szerinti átszervezési javaslatát. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.8.Tárgy: Döntés az Ócsai Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása 

tárgyában statikus tervező kiválasztásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

napirendet és egy módosító javaslatot szeretnének előterjeszteni. Miszerint, ha szükség van 

erre a statikai véleményre, akkor a vállalkozó a saját költségén rendelje ezt meg.  

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság sem tartja megalapozottnak, 

hogy Ócsa Város Önkormányzata a saját költségén bízzon meg statikus tervezőt.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ócsa–Önkormányzati épület 

tetőfelújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Gomép Ipari és 

Kereskedelmi Kft. az irányú kérelmét nem tartja megalapozottnak, hogy Ócsa Város 

Önkormányzata saját költségére bízzon meg statikus tervezőt a szükséges dokumentáció 
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elkészítésére. Legfőbb indok: a közbeszerzési eljárás során és a vállalkozási szerződés 

aláírását megelőzően a Vállalkozó ezzel kapcsolatban észrevételt nem tett. Amennyiben a 

közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkálatok teljesítéséhez további szakértői munka 

elvégzésére van szükség, azt a cég saját költségén rendelje meg.  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

127/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ócsa–Önkormányzati 

épület tetőfelújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Gomép Ipari 

és Kereskedelmi Kft. az irányú kérelmét nem tartja megalapozottnak, hogy Ócsa Város 

Önkormányzata saját költségére bízzon meg statikus tervezőt a szükséges dokumentáció 

elkészítésére. Legfőbb indok: a közbeszerzési eljárás során és a vállalkozási szerződés 

aláírását megelőzően a Vállalkozó ezzel kapcsolatban észrevételt nem tett. Amennyiben a 

közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkálatok teljesítéséhez további szakértői munka 

elvégzésére van szükség, azt a cég saját költségén rendelje meg.  

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     --- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.9.Tárgy: Döntés az Ócsai Szennyvízelvezető mű (027/2 hrsz) Wienerberger 

szennyvízátemelő frekvenciaváltójának és logikai egység teljes rendszerének 

cseréjének megrendeléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság támogatja a 

frekvenciaváltó cserét.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a DPMV Zrt-t bízza meg az Ócsai Szennyvízelvezető mű (ócsai 027/2 hrsz) Wienerberger 

szennyvízátemelő frekvenciaváltójának és logikai egység teljes rendszerének beszerzésével, 

beépítésével. A vállalkozási díj mértéke beépítéssel és szereléssel együttesen bruttó 799.592 

Ft, amelynek finanszírozása érdekében Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésben 

elkülönített céltartalék összegéből, a beruházásnak megfelelő összeget csoportosít át a 

beruházási költségek terhére (amely a bérleti díjból kompenzálásra kerül). 

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

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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128/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a DPMV Zrt-t bízza meg az Ócsai Szennyvízelvezető mű (ócsai 027/2 hrsz) Wienerberger 

szennyvízátemelő frekvenciaváltójának és logikai egység teljes rendszerének beszerzésével, 

beépítésével. A vállalkozási díj mértéke beépítéssel és szereléssel együttesen bruttó 799.592 

Ft, amelynek finanszírozása érdekében Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésben 

elkülönített céltartalék összegéből, a beruházásnak megfelelő összeget csoportosít át a 

beruházási költségek terhére (amely a bérleti díjból kompenzálásra kerül). 

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: 

4.10.Tárgy: Döntés a Római Katolikus Egyházközség kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

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

határozati javaslatot a Testület felé.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Római Katolikus Egyházközség (képviseletében: Ország Tibor plébános) kérelmét 

támogatja, azaz elvi hozzájárulását adja a Római Katolikus Egyházközség kizárólagos 

tulajdonában lévő ócsai 1902 hrsz. alatti ingatlan (természetben 2364 Ócsa, Bajcsy-

Zsilinszky utca 28.) hátsó telekhatártól mért – mellékelten csatolt térképen jelölt – 

1765 m2 nagyságú területrész, valamint Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos 

tulajdonában lévő ócsai 1903 hrsz. (természetben 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 

26.) alatti ingatlan – mellékelten csatolt térképen jelölt – 1759 m2-es területrész  

ingatlan-  csereszerződés keretében történő egymás közötti cseréjéhez a következő 

feltételekkel: 

a) az érintett területrészek földmérő által történő kiméretésével kapcsolatosan 

felmerülő valamennyi költség, valamint 

b) az ingatlan-csereszerződés elkészítésével kapcsolatos ügyvédi megbízási díj, 

továbbá 

c) az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatosan valamennyi költség 

a Római Katolikus Egyházközséget, mint Kérelmezőt terheli. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvéd által elkészített ingatlan-csereszerződés 

tervezetét kérje be, és azt terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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129/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Római Katolikus Egyházközség (képviseletében: Ország Tibor plébános) 

kérelmét támogatja, azaz elvi hozzájárulását adja a Római Katolikus 

Egyházközség kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1902 hrsz. alatti ingatlan 

(természetben 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 28.) hátsó telekhatártól mért – 

mellékelten csatolt térképen jelölt – 1765 m2 nagyságú területrész, valamint Ócsa 

Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1903 hrsz. 

(természetben 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 26.) alatti ingatlan – mellékelten 

csatolt térképen jelölt – 1759 m2-es területrész  ingatlan-  csereszerződés keretében 

történő egymás közötti cseréjéhez a következő feltételekkel: 

a) az érintett területrészek földmérő által történő kiméretésével kapcsolatosan 

felmerülő valamennyi költség, valamint 

b) az ingatlan-csereszerződés elkészítésével kapcsolatos ügyvédi megbízási díj, 

továbbá 

c) az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatosan valamennyi 

költség a Római Katolikus Egyházközséget, mint Kérelmezőt terheli. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvéd által elkészített ingatlan-csereszerződés 

tervezetét kérje be, és azt terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

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

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.11.Tárgy: Döntés Ócsa Város közvilágítási hálózatának üzemeltetési szerződésének 

felmondásáról és új üzemeltető kiválasztásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság támogatja a közvilágítási 

hálózat üzemeltetési szerződés felmondását, a módosító indítvány az lenne, hogy a határozati 

javaslat 2.) pontját ne szavazná most meg a testület. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarországi Települések 

Közvilágítási Közhasznú Egyesületével (a továbbiakban: Egyesület) az ócsai közvilágítási 

hálózat üzemeltetésére 2014. január 31. napján határozatlan időre kötött „Együttműködési 

megállapodást” 1 hónapos felmondási idővel 2017. július 31. napjára felmondja és egyúttal az 

Egyesületből, mint tag kilép. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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130/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

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

Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületével (a továbbiakban: Egyesület) az ócsai 

közvilágítási hálózat üzemeltetésére 2014. január 31. napján határozatlan időre kötött 

„Együttműködési megállapodást” 1 hónapos felmondási idővel 2017. július 31. napjára 

felmondja és egyúttal az Egyesületből, mint tag kilép. 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:     --- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.12.Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő ócsai sportpálya használatba 

adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő testülete  

1.) a kizárólagos tulajdonát képező ócsai 1899/7 hrsz. alatt nyilvántartott „ócsai 

sportpálya” elnevezésű ingatlant Ócsa Város Sportegyesület részére, a 2017/2018. évi 

futballszezonra 2017. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig ingyenesen 

használatba adja, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt használati szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

131/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő testülete  

1.) a kizárólagos tulajdonát képező ócsai 1899/7 hrsz. alatt nyilvántartott „ócsai 

sportpálya” elnevezésű ingatlant Ócsa Város Sportegyesület részére, a 2017/2018. 

évi futballszezonra 2017. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig ingyenesen 

használatba adja, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt használati szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

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

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.13. Tárgy: Döntés a Halászy Károly utcában sebességcsökkentő eszköz telepítése 

iránti lakossági kérelemről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság a következő módosító 

javaslatot terjeszti elő: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zsigmond István 

előadott kérelme alapján felkéri kérelmezőt, hogy a Halászy Károly utca lakóingatlanai 
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tulajdonosainak többségétől (51 %) szerezze meg azok hozzájárulását sebességcsökkentő 

eszköz tervezésére és telepítésére. 

 

Bukodi Károly polgármester véleménye szerint azt kellene előbb eldönteni, hogy az 

önkormányzat akar-e egyáltalán „fekvőrendőrt” finanszírozni a Halászy Károly utcában. 

Emlékeztet arra, hogy az Esze Tamás utcai lakosok is hasonló kérelemmel fordultak az 

önkormányzathoz, és akkor azt a testület leszavazta.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő szerint a kérelmezők 51 százalékából nem biztos, hogy mindenki 

be is szállna a költségekbe. Véleménye az, hogy inkább a rendőrséggel karöltve több 

ellenőrzés legyen a városban, mert a „fekvőrendőr” telepítése nem megoldás.  

 

Bukodi Károly polgármester javasolja, hogy keressenek meg egy forgalom-technikust, aki 

megvizsgálja a város közlekedési jellemzőit, és javaslatot tesz forgalomlassító berendezések 

kialakítására.  

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság javaslatát, változatlanul 

fenntartja.  

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete Zsigmond István előadott kérelme alapján felkéri 

kérelmezőt, hogy a Halászy Károly utca lakóingatlanai tulajdonosainak többségétől (51 %) 

szerezze meg azok hozzájárulását sebességcsökkentő eszköz tervezésére és telepítésére. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

132/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zsigmond István előadott kérelme alapján 

felkéri kérelmezőt, hogy a Halászy Károly utca lakóingatlanai tulajdonosainak többségétől 

(51 %) szerezze meg azok hozzájárulását sebességcsökkentő eszköz tervezésére és 

telepítésére. 

Határidő: azonnal és folyamatos  

Felelős:     --- 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy forgalom-technikust keres meg annak 

érdekében, hogy vizsgálja meg a város közlekedési jellemzőit és tegyen javaslatot a 

forgalomlassító berendezések kialakítására. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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133/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy forgalom-technikust keres 

meg annak érdekében, hogy vizsgálja meg a város közlekedési jellemzőit és tegyen javaslatot 

a forgalomlassító berendezések kialakítására. 

Határidő:   --- 

Felelős:      ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.14. Tárgy:  Döntés az Ócsa-Felsőpakony-Inárcs közös szennyvíztisztító telepének és a 

nyárfás öntözőterületének felülvizsgálatáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő  előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a legkedvezőbb 

árajánlat elfogadását.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

taggyűlése részére javasolja, hogy a DPMV Zrt szakmai útmutatását alapul véve az 

Ócsa-Felsőpakony-Inárcs közös szennyvíztisztító telepének és a nyárfás 

öntözőterületének felülvizsgálatára a VTK INNOSYSTEM Víz-, Természet- és 

Környezetvédelmi Kft.-t bízza meg. A vállalkozási díj: 3.970.500+ÁFA, amelyből 

Ócsa Város Önkormányzatára az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft-

ben lévő 40 %-os tulajdoni hányada alapján 1.588.200 Ft+ÁFA részösszeg jut, amely 

összeget Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés dologi kiadások terhére 

biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntést az Ócsa és Társai 

Közmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén képviselje.  

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

134/2017. (V. 31.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

taggyűlése részére javasolja, hogy a DPMV Zrt szakmai útmutatását alapul véve 

az Ócsa-Felsőpakony-Inárcs közös szennyvíztisztító telepének és a nyárfás 

öntözőterületének felülvizsgálatára a VTK INNOSYSTEM Víz-, Természet- és 

Környezetvédelmi Kft.-t bízza meg. A vállalkozási díj: 3.970.500+ÁFA, amelyből 

Ócsa Város Önkormányzatára az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit 

Kft-ben lévő 40 %-os tulajdoni hányada alapján 1.588.200 Ft+ÁFA részösszeg jut, 
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amely összeget Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés dologi kiadások 

terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntést az Ócsa és 

Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén 

képviselje.  

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

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 
 

Napirend tárgya: 

7. Egyebek  

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottságnak volt egy előre 

tervezett napirendje az Ócsa tulajdonában lévő erdők helyzetének áttekintése. A bizottság 

javaslata az, hogy keressenek meg egy erdőgazdálkodó céget, és vizsgálják meg annak 

lehetőségét, hogyha egy erdőgazdálkodó cégnek odaadják az erdőket, akkor ez milyen 

költségbe kerül, és milyen hasznot hozhat. Tehát, hogy ennek van-e értékelhető haszna az 

önkormányzat részére.  

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy két önkormányzat által finanszírozott 

rendezvény volt, az egyik az ún. civil séta, a másik az Ócsai Kulturális napok. Mindkettő 

sikeresen lezajlott. Az Ócsai Kulturális napok rendezvényt egy olyan csapatnak kellett 

összerakni rövid időn belül, akik az előző 3-4 hónapban álltak össze. Ezúton is megköszöni az 

ügyvezető asszonynak és kollégáinak a színvonalas munkát. Ezt követően egy lakossági 

véleményt is idéz, amely a Kulturális napok sikeres és színvonalas lebonyolítására utal. 

Elmondja, hogy a tegnapi napon egy igen „viharos” hangulatú Oktatási bizottsági ülésen vett 

részt, ahol a bizottság egy olyan határozatot hozott, hogy elfogadja az ügyvezető 

beszámolóját. A maga részéről „nemtetszését” fejezte ki az OKN értékelésével kapcsolatban, 

annál is inkább, mivel tavaly javasolta az Oktatási Bizottság, hogy a testület fejezze ki 

elismerését az Egressy vezetésének a sikeres OKN-ért. Elmondja még, hogy a tavalyi Oktatási 

bizottsági jegyzőkönyvben például nem szerepel a polgármester és a jegyző úr hozzászólása. 

Kéri az elnök urat, - mivel ez szabály – minden hozzászólónak legyen benne a mondandója a 

bizottsági jegyzőkönyvben.  

 

Kovácsné Lengyel Gabriella belső ellenőr beszámol arról, hogy a Nemzetgazdasági 

Minisztériumban volt egy megbeszélés, ahol az derült ki, hogy az Állami Számvevőszék 

2017-2018-2019-es évekre a vagyongazdálkodást fogja ellenőrizni az önkormányzatoknál. 

Ebbe beletartozik a számviteli rész, a beszerzési folyamat, a vagyongazdálkodás 

szabályozása. Arra kér mindenkit, hogyha van elmaradt dokumentáció, ezeket pótolják.  

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bukodi Károly       dr. Molnár Csaba 
             polgármester         jegyző 


