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J e g y z ő k ö n y v  

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 28. napján 1600 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Hantos Péter képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

 

Meghívottak: Gere Imre tű. ezredes  

 Petucz Tibor 

 

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

hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Távol van Murinainé Murár Emília és 

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

javaslataikat.  

 

Kardos Zoltán képviselő kéri felvenni 4.18. napirendi pontként „Az „Ócsai Birkózókat 

Támogató Egyesület” támogatási kérelme” elnevezésű napirendet. 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete 4.18. napirendként felveszi „Az „Ócsai Birkózókat 

Támogató Egyesület” támogatási kérelme” elnevezésű napirendet.  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

136/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.18. napirendként felveszi „Az „Ócsai 

Birkózókat Támogató Egyesület” támogatási kérelme” elnevezésű napirendet. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott módosítással együtt tárgyalásra 

elfogadta. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

137/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott módosítással 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 Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által tervezett karbantartási munkákról 

szóló beszámoló elfogadása 

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

ügyvezetője 

 

3.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat által a 2016. évre átadott támogatások 

elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

3.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzéseinek statisztikai 

összegzésének elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Önkéntes tűzoltóság alapításával kapcsolatos tájékoztatás 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: Döntés az Oxytree Production Kft.-vel (korábban: Carbon Solution Kft.) 

fennálló együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: Döntés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 

való csatlakozásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: A Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési tervvel kapcsolatosan tett 

nyilatkozat utólagos jóváhagyása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában a Múzsák Alapfokú 

Művészeti Iskola zeneoktatását szolgáló terem kialakításával kapcsolatos építési 

munkálatokhoz történő előzetes hozzájárulásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola régi épülete előtti 

tereprendezésről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.7. Tárgy: Döntés a Monori Tankerületi Központ fenntartásában lévő Ócsai Halászy 

Károly Általános Iskola régi épületében lévő mellékhelyiségek felújításához történő 

tulajdonosi hozzájárulásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Döntés a Monori Tankerületi Központtal kötendő használati szerződés 

aláírásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című elnyert pályázat 

keretében kivitelező kiválasztásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

  

4.10. Tárgy: Döntés az Ócsa 024/53-/58 és 024/31 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe 

vonásának kezdeményezéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.11. Tárgy: Ócsa Város kizárólagos tulajdonában lévő erdők erdőgazdálkodási 

szakirányítójának kiválasztása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.12. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet az egyes önkormányzati 

rendeletek hatályon kívül helyezéséről  

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.13. Tárgy: Ócsa közigazgatási területén található közterületek elnevezésének módosítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.14. Tárgy: Döntés Ócsa Város közvilágítási hálózatának új üzemeltetőjének 

kiválasztásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.15. Tárgy: Döntés sebességcsökkentő eszköz (fekvőrendőr) telepítéséről (szóbeli 

előterjesztés) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.16. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola első osztályos tanulói 

számára iskolakezdési csomag adományozásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.17. Tárgy: Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatási konstrukcióban előírtak alapján 

a szolgáltatások nyújtásáról és az eszközök beszerzéséről benyújtott árajánlatokról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.18. Tárgy: Az Ócsai Birkózókat Támogató Egyesület támogatási kérelme 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  
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8. ZÁRT ÜLÉS 
 

8.1. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő egyes 

ingatlanok esetleges bérbeadásáról, vagy értékesítéséről 

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 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

138/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ------ 

Felelős:     ------ 

 

Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által tervezett karbantartási 

munkákról szóló beszámoló elfogadása 

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

ügyvezetője 

 

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

és javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. 

 

dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető kéri, hogy a Könyvtár fűtési rendszerével 

foglalkozzanak, mert ha elhúzzák az időt őszig, akkor már nem tudják megcsinálni. Elmondja 

még, hogy a lakóparkban lévő játszótéren és a Millenniumi téri játszótéren lévő játékok 

lefestésre kerültek, jelenleg az aluljárót festik. A bölcsődében és az óvodákban is megnézették 

a játékokat. A lakóparkban lévő ún. Máltai házat ki fogják festeni.  

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolóját 

elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

139/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

beszámolóját elfogadja. 

Határidő: --- 

Felelős:     --- 
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Napirend tárgya: 

3.2.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat által a 2016. évre átadott támogatások 

elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

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 Ócsa Város Önkormányzata által 2016. évre átadott 

támogatások elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, 

intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

140/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzata által 2016. 

évre átadott támogatások elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakat 

tudomásul veszi, intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     ----- 
 

Napirend tárgya: 

3.3.Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzéseinek statisztikai 

összegzésének elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, 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 jóváhagyja a napirend mellékleteként csatolt és a 

Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által működtetett Közbeszerzési 

Adatbázisban közzétett 2016. évi közbeszerzésekre vonatkozó éves statisztikai összegzést. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

141/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a napirend mellékleteként 

csatolt és a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által működtetett Közbeszerzési 

Adatbázisban közzétett 2016. évi közbeszerzésekre vonatkozó éves statisztikai összegzést. 

Határidő: --- 
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Felelős:     --- 

 

Napirend tárgya: 

4.1.Tárgy: Önkéntes tűzoltóság alapításával kapcsolatos tájékoztatás 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Petucz Tibor beszámol arról, hogy megkereste Gere Imre ezredes urat a Monori Kirendeltség 

vezetőjét, valamint a polgármestereket és az egyeztetés után megkezdte a szervezést és meg 

tudták tartani a fórumot. Ennek eredményeként 18 fő jelezte a belépési szándékát. 

Elkészítették az alapító okiratot, ez ki van küldve véleményezésre. Elmondja, hogy a FÉG 

területén egy részt használhatnak a munkájuk során, melynek a közmű szolgáltatását a FÉG 

fogja fizetni támogatásként. Ahhoz, hogy el tudjanak indulni, kell az önkormányzat részéről 

egy testületi határozat, illetve a telephely részéről telephely használati engedély. Ahhoz, hogy 

a kollégák megjelenése elfogadható legyen, tetemes összegre rúg, ehhez kérik az 

önkormányzat és a vállalkozók segítségét. Természetesen szükség van még gépjárműre is, 

ígéretet kaptak a megyei igazgatóságtól, hogy esetleg leselejtezett gépekből kaphatnának, de 

elképzelhető, hogy ez műszakilag nem lenne már megfelelő, ezért külföldről kell beszerezni 

használt tűzoltó autót.  

 

Gere Imre tű. ezredes Monori Kirendeltség vezetője előadja, hogy a Dabasi Hivatásos 

Tűzoltó Parancsnokság vonulási ideje 15 perc. Amennyiben a tűzeseteknél az első 3-4 

percben be tudnak avatkozni, a károkat jelentősen tudják enyhíteni. Amennyiben 

megalakulásra kerül Ócsán az Önkéntes tűzoltó egyesület együttműködési megállapodást fog 

kötni a Monori Kirendeltséggel és a Dabasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal. A Tűzoltó 

Egyesület működésnek célja, a lakosság személyes biztonságának és vagyon biztonságának 

megteremtése. Elmondja, hogy pályázati lehetőségek is vannak, melyeket minden évben az 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ír ki. Ahhoz, hogy a tűzoltó egyesület tagjai 

beavatkozást tudjanak végrehajtani, képzéseket kell elvégezni.  

Bukodi Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a névhasználat 

azért nincs az anyagban, mert az polgármesteri hatáskörben van. Az érintett 

polgármesterekkel egyeztetni fog és ezt követően visszatérnek arra, hogy milyen mértékben 

támogatják az egyesület elindulását.  

 

A napirend keretében nem hozott a Képviselő-testület határozatot.  

 

Napirend tárgya: 

4.2.Tárgy: Döntés az Oxytree Production Kft.-vel (korábban: Carbon Solution Kft.) 

fennálló együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Gáspár Péter ügyvezető elmondja, ha kérdése van a képviselőknek szívesen válaszol rá. 

 

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

napirendet és támogatják a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését.  

 

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

megállapodás megszüntetését. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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1.) úgy dönt, hogy az Oxytree Producton Kft.-vel (korábban Carbon Solution Kft., a 

továbbiakban: Kft.) 2015. április 30. napján az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon Oxyfa ültetvény 

létrehozása tárgyában kötött „Együttműködési megállapodás” elnevezésű 

dokumentumot annak 7.2. pontjára hivatkozással a Kft. kezdeményezésére közös 

megegyezéssel megszünteti, az abban foglaltak szerinti tartalommal és feltételekkel.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerint elkészített és mellékelten csatolt 

okirat aláírására. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

142/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy az Oxytree Producton Kft.-vel (korábban Carbon Solution Kft., a 

továbbiakban: Kft.) 2015. április 30. napján az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon Oxyfa 

ültetvény létrehozása tárgyában kötött „Együttműködési megállapodás” 

elnevezésű dokumentumot annak 7.2. pontjára hivatkozással a Kft. 

kezdeményezésére közös megegyezéssel megszünteti, az abban foglaltak szerinti 

tartalommal és feltételekkel.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerint elkészített és mellékelten csatolt 

okirat aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

Napirend tárgya: 

4.3. Tárgy: Döntés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társuláshoz való csatlakozásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

csatlakozást. 

 

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

csatlakozást. 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy másik társulásban lesz a település. 

A jövőben fejlesztés várható, ami azt jelenti, hogy több frakciós szemétgyűjtés lesz. Első 

lépésben a lerakó pontokat fogják fejleszteni, valamint a lakosok kapnak még 2 db kukát. Ezt 

követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

Társulásból a 2015. október 31. napján kelt társulási megállapodás XI/1. pontban 

foglaltak alapján 2017. december 31. napjával kiválik. 

2.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakkal 

kapcsolatban felmerülő adminisztrációs feladatokat tegye meg. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

143/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

Társulásból a 2015. október 31. napján kelt társulási megállapodás XI/1. pontban 

foglaltak alapján 2017. december 31. napjával kiválik. 

2.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakkal 

kapcsolatban felmerülő adminisztrációs feladatokat tegye meg. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2017. június 30. 

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Társult tagként létrehozza a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulást, azzal a feltétellel írja alá a társulási megállapodást, hogy a megalakuló 

társulás keretében a konzorcium tagjai együttműködnek a közös tulajdon tekintetében. 

Tudomásul veszi, hogy a Duna-Tisza közi Nagytérség Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Konzorciuma hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésére irányuló, a 

konzorciumi tag településekre kiterjedő kötelezettségeit 2017. október 1-től követően 

a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás gyakorolja. 

2.) a Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és 

felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, 

3.) a Társulási Tanács tagjának Alsónémedi Nagyközség Polgármesterét, Vincze Józsefet  

delegálja. 

4.) Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

144/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Társult tagként létrehozza a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulást, azzal a feltétellel írja alá a társulási megállapodást, hogy 

a megalakuló társulás keretében a konzorcium tagjai együttműködnek a közös 

tulajdon tekintetében. Tudomásul veszi, hogy a Duna-Tisza közi Nagytérség 

Szilárdhulladék Gazdálkodási Konzorciuma hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

megszervezésére irányuló, a konzorciumi tag településekre kiterjedő 

kötelezettségeit 2017. október 1-től követően a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás gyakorolja. 

2.) a Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és 

felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, 

3.) a Társulási Tanács tagjának Alsónémedi Nagyközség Polgármesterét, Vincze 

Józsefet  delegálja. 

4.) Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 1.)-4.) azonnal és folyamatos 

Felelős:     1.)---, 2.) polgármester, 3.) ---, 4.) Polgármesteri Hivatal 
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Napirend tárgya: 

4.4.Tárgy: A Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési tervvel kapcsolatosan tett 

nyilatkozat utólagos jóváhagyása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

határozati javaslat elfogadását. 

 

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

javaslat elfogadását.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a KEHOP-3.2.1-2016-00002 azonosító számú a 

„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Rendszer területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, 

szállítási és előkezelő rendszerre” megnevezésű projekt műszaki tartalmáról szóló 

nyilatkozatot.  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

145/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a KEHOP-3.2.1-

2016-00002 azonosító számú a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer területén, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” megnevezésű projekt műszaki tartalmáról 

szóló nyilatkozatot.  

Határidő:   --- 

Felelős:       --- 

 

Napirend tárgya: 

4.5.Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában a Múzsák Alapfokú 

Művészeti Iskola zeneoktatását szolgáló terem kialakításával kapcsolatos építési 

munkálatokhoz történő előzetes hozzájárulásról 

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 Testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monori Tankerületi Központ által 

2017. január 1-i hatállyal vagyonkezelésbe vett Ócsai Halászy Károly Általános Iskola (OM 

azonosító: 032484) „régi épületének” földszinti folyosóján a főbejárattól nézve jobb oldalon a 

Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola (OM azonosító: 201201) ütős hangszeroktatásához 

zeneoktatás céljára szolgáló terem kialakítási munkálataihoz a két fél között 2016. december 
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16. napon létrejött vagyonkezelési szerződés 27. pontjában foglaltak alapján előzetesen 

hozzájárul. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

146/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monori Tankerületi 

Központ által 2017. január 1-i hatállyal vagyonkezelésbe vett Ócsai Halászy Károly Általános 

Iskola (OM azonosító: 032484) „régi épületének” földszinti folyosóján a főbejárattól nézve 

jobb oldalon a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola (OM azonosító: 201201) ütős 

hangszeroktatásához zeneoktatás céljára szolgáló terem kialakítási munkálataihoz a két fél 

között 2016. december 16. napon létrejött vagyonkezelési szerződés 27. pontjában foglaltak 

alapján előzetesen hozzájárul. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

Napirend tárgya: 

4.6.Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola régi épülete előtti 

tereprendezésről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester röviden vázolja a tereprendezés munkálatait.  

 

Kánai Gergely képviselő szerint a határozati javaslat, kissé nagyvonalú szeretné, ha készülne 

egy egységes leirat. Az Oktatási Bizottságnak volt egy módosító javaslata, hogy a határozati 

javaslatba kerüljön bele, hogy egy műszaki felmérés készüljön, és utána kérjék be a három 

árajánlatot.  

 

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

elfogadását.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő Ócsai Halászy Károly 

Általános Iskola ún. régi iskola épülete előtti részen egy egységes műszaki 

dokumentációban meghatározott és rögzített tartalommal a következő munkálatok 

elvégzésre kerüljenek a 2017. év nyári szünetének időszakában: 

- kerítés bontásával a terület megnyitása a közterület részére,  

- az előkert parkosítása,  

- szükség szerinti térkőburkolat elhelyezése,  

- új kerékpártároló elhelyezése.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt munkálatok elvégzésére kérjen be 

árajánlatokat Ócsa Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata alapján, 

figyelemmel az abban foglalt értékhatárokra, 

3.) felhatalmazza továbbá a Polgármestert a 2.) pont szerint bekért árajánlatok közül 

esetenként a legalacsonyabb árajánlatot adó céggel/vállalkozóval kötendő szerződés 

aláírására. 
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A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

147/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő Ócsai Halászy 

Károly Általános Iskola ún. régi iskola épülete előtti részen egy egységes műszaki 

dokumentációban meghatározott és rögzített tartalommal a következő munkálatok 

elvégzésre kerüljenek a 2017. év nyári szünetének időszakában: 

- kerítés bontásával a terület megnyitása a közterület részére,  

- az előkert parkosítása,  

- szükség szerinti térkőburkolat elhelyezése,  

- új kerékpártároló elhelyezése.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt munkálatok elvégzésére kérjen 

be árajánlatokat Ócsa Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata alapján, 

figyelemmel az abban foglalt értékhatárokra, 

3.) felhatalmazza továbbá a Polgármestert a 2.) pont szerint bekért árajánlatok közül 

esetenként a legalacsonyabb árajánlatot adó céggel/vállalkozóval kötendő 

szerződés aláírására. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal és 2017. augusztus 31. 

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

 

Napirend tárgya: 

4.7. Tárgy: Döntés a Monori Tankerületi Központ fenntartásában lévő Ócsai Halászy 

Károly Általános Iskola régi épületében lévő mellékhelyiségek felújításához történő 

tulajdonosi hozzájárulásról 

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 támogatja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Kovácsné Kovácsi Beáta általános iskola igazgatója elmondja, hogy a mosdóhelységek 

felújítása saját költségvetésből lesz finanszírozva (12 millió forint). A tankerület igazgatója 

megbeszélte a polgármester úrral és a jegyző úrral, hogy a lefolyórendszer cseréjét 

esetlegesen finanszírozza az önkormányzat.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az intézményvezető asszony valóban járt nála, és 

elmondta, hogy a KLIKK finanszírozza saját költségvetéséből a munkálatokat, az 

önkormányzatnak annyi lenne a feladata, hogy a csatorna-rendszert rakja rendbe. A következő 

lépés az volt, hogy a KLIKK műszakisa azt mondta, hogy 4 millió forinttal „megnyerték, az 

egyik emeletet és csinálják meg.” Hangsúlyozza, hogy ez nem hangzott el a személyes 

megbeszélésen, tehát itt most két különböző információ van.  

 

Kovácsné Kovácsi Beáta általános iskola igazgatója elmondja, neki már van egy árajánlata, 

ami a womára szól, ez 150.000.- Ft, de ez az első lépés, mert kiderülhet, hogy sokkal nagyobb 

problémák vannak, mivel az épület 1980-ban épült. Pontosat csak akkor tudnak mondani, ha 
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kibontják a rendszert. Ezért kéri, ha kiderül, hogy nagyobb a baj, akkor a csatorna-rendszer 

rendbetételét finanszírozza az önkormányzat.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy csak a tulajdonosi hozzájárulás megadására fog 

szavaztatni, mert nem erről volt szó a megbeszélés alkalmával. Majd, amikor meg van, hogy 

mit szeretne a KLIKK igazgatója és az írásban idekerül, akkor visszatérnek erre a dologra.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő szerint „ez egy időzített bomba”, mert nem tudják, hogy a 

womázás után milyen állapotokat találnak. Nem várt költségek merülhetnek fel.  

 

Bukodi Károly polgármester hangsúlyozza, három különböző információ van, ebből egy a 

hivatalos.  

 

Hantos Péter képviselő véleménye szerint a szolgálati utat be kell tartani. Nincs ez ellen 

senki csak írja le a fenntartó, hogy mit akar.  

Kánai Gergely képviselő bejelenti érintettségét és a szavazásban nem vesz részt. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monori Tankerületi Központ által 

2017. január 1-i hatállyal vagyonkezelésbe vett Ócsai Halászy Károly Általános Iskola (OM 

azonosító: 032484) „régi épületének” mindhárom szintjén a mellékhelyiségek felújításával 

kapcsolatban a 2017. nyári időszakban tervezett karbantartási, felújítási munkálatokat a két fél 

között 2016. december 16. napon létrejött vagyonkezelési szerződés 27. pontjában foglaltak 

alapján előzetesen engedélyezi. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

148/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monori Tankerületi 

Központ által 2017. január 1-i hatállyal vagyonkezelésbe vett Ócsai Halászy Károly Általános 

Iskola (OM azonosító: 032484) „régi épületének” mindhárom szintjén a mellékhelyiségek 

felújításával kapcsolatban a 2017. nyári időszakban tervezett karbantartási, felújítási 

munkálatokat a két fél között 2016. december 16. napon létrejött vagyonkezelési szerződés 

27. pontjában foglaltak alapján előzetesen engedélyezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Napirend tárgya: 

4.8.Tárgy: Döntés a Monori Tankerületi Központtal kötendő használati szerződés 

aláírásáról 

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  
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1.) úgy dönt, hogy eleget téve a Monori Tankerületi Központ (2200 Monor, Petőfi Sándor 

u. 34.) és Ócsa Város Önkormányzata között 2016. december 16. napon Ócsa Város 

Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe 

vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a 

feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló 

megállapodás IV. pontjában foglaltaknak, a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola 

(OM201201) telephelyéül szolgáló alábbi helyiségekre: 

 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. szám alatti ingatlan (2-es sz. 

telephely) lent felsorolt helyiségei: 

- I. emelet 10. sz. terem, melynek alapterülete 28,65 m2; 

- az épület tetőterében elhelyezkedő, „Bagolyvár” elnevezésű, 35 m2 

 alapterületű ingatlanrész 15 m2 alapterületű tároló helyiséggel, amely 

 az épület földszintjéről közelíthető meg; 

 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 29. szám alatti ingatlan (3-as sz. 

telephely) középső, 60 m2 alapterületű helyisége 

vonatkozóan 2017. január 1. napig visszamenőleges hatállyal az ingyenes használatról 

a Monori Tankerületi Központtal szerződést ír alá azzal, hogy a 3-as sz. telephelyre 

vonatkozó ingyenes használat 2017. június 30. nappal megszűnik, a 2-es sz. telephely 

tekintetében határozatlan időre jön létre úgy, hogy azt bármelyik fél felmondhatja 

minden év március 31-ig július 1-jei hatállyal, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti – mellékelten csatolt – 

használati szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

149/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy eleget téve a Monori Tankerületi Központ (2200 Monor, Petőfi 

Sándor u. 34.) és Ócsa Város Önkormányzata között 2016. december 16. napon 

Ócsa Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami 

működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó 

létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és 

kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás IV. pontjában foglaltaknak, 

a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola (OM201201) telephelyéül szolgáló alábbi 

helyiségekre: 

 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. szám alatti ingatlan (2-es sz. 

telephely) lent felsorolt helyiségei: 

- I. emelet 10. sz. terem, melynek alapterülete 28,65 m2; 

- az épület tetőterében elhelyezkedő, „Bagolyvár” elnevezésű, 35 m2 

 alapterületű ingatlanrész 15 m2 alapterületű tároló helyiséggel, amely 

 az épület földszintjéről közelíthető meg; 

 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 29. szám alatti ingatlan (3-as sz. 

telephely) középső, 60 m2 alapterületű helyisége 

vonatkozóan 2017. január 1. napig visszamenőleges hatállyal az ingyenes használatról 

a Monori Tankerületi Központtal szerződést ír alá azzal, hogy a 3-as sz. telephelyre 

vonatkozó ingyenes használat 2017. június 30. nappal megszűnik, a 2-es sz. telephely 
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tekintetében határozatlan időre jön létre úgy, hogy azt bármelyik fél felmondhatja 

minden év március 31-ig július 1-jei hatállyal, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti – mellékelten 

csatolt – használati szerződés aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

Napirend tárgya: 

4.9.Tárgy: Döntés a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című elnyert 

pályázat keretében kivitelező kiválasztásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy az Egressy Szabadidőközpont 

mellékhelyiségeinek felújítására pályáztak, de kevesebbet nyertek, mint amennyit ígértek. 

Gyakorlatilag 11 millió forintot kell mellé tenni.  

 

Hantos Péter képviselő kérdezi, hogy meg van erre a fedezet? 

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető válaszában elmondja, hogy csak a tartalék terhére 

tudják betervezni. 

 

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

árajánlatot tevő Kinamé Kft. ajánlatának elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

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

javaslat elfogadását.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy a bizottsági ülésen a szavazáskor tartózkodott és 

most is tartózkodni fog. Indokként előadja, hogy nem látott részletes költségvetést, de nagyon 

magas összegűek az árajánlatok.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1458 hrsz. alatt nyilvántartott, 

Egressy Gábor Nonprofit Kft. által közművelődési feladatok ellátására használt ingatlan – 

mely természetben a 2364 Ócsa Bajcsy - Zsilinszky u. 46-48 alatt található – női-férfi 

vizesblokkjának teljes körű felújítása céljából a Kinamé Kft. –t (2360 Gyál, Toldi M. u. 45., 

adószám: 13045726-2-13) bízza meg. A Vállalkozási díj: 10.736.862,- Ft+ÁFA, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének felújítási kiadásainak terhére biztosítja. 

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

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

150/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1458 hrsz. alatt nyilvántartott, 

Egressy Gábor Nonprofit Kft. által közművelődési feladatok ellátására használt ingatlan – 
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mely természetben a 2364 Ócsa Bajcsy - Zsilinszky u. 46-48 alatt található – női-férfi 

vizesblokkjának teljes körű felújítása céljából a Kinamé Kft. –t (2360 Gyál, Toldi M. u. 45., 

adószám: 13045726-2-13) bízza meg. A Vállalkozási díj: 10.736.862,- Ft+ÁFA, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének felújítási kiadásainak terhére biztosítja. 

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

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

Határidő: 1.) azonnal és 2017. december 31., 2.) azonnal  

Felelős:     1.)-2.) polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester elhagyja az üléstermet, a Képviselő-testület 6 fővel van jelen. 

 

Napirend tárgya: 

4.10.Tárgy: Döntés az Ócsa 024/53-/58 és 024/31 helyrajzi számú ingatlanok 

belterületbe vonásának kezdeményezéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Horváth Tamás alpolgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi az ócsai 024/53-/58 és az ócsai 024/31 hrsz.-ú 

külterületi ingatlanok belterületbe vonását. A belterületbe vonás céljaként a hatályos 

Településrendezési eszközökben meghatározott területfelhasználást jelöli meg, mely 

az ócsai 024/53-/58 hrsz.-ú ingatlanok esetében falusias lakóterületi felhasználást, míg 

az ócsai 024/31 hrsz.-ú ingatlan esetében gazdasági célú felhasználást jelent. 

2.) elfogadja a mellékletben szereplő nyilatkozat szövegét és felkéri a Polgármestert, hogy 

annak kérelmezővel történő kitöltéséről gondoskodjon. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosainak nyilatkozata és a 

későbbiekben csatolt vázrajzok alapján a Körzeti Földhivatalnál a belterületbe vonási 

eljárást indítsa meg és a földvédelmi eljárással kapcsolatban az Önkormányzat 

képviseletében járjon el. 

4.) felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

151/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi az ócsai 024/53-/58 és az ócsai 024/31 hrsz.-ú 

külterületi ingatlanok belterületbe vonását. A belterületbe vonás céljaként a 

hatályos Településrendezési eszközökben meghatározott területfelhasználást jelöli 

meg, mely az ócsai 024/53-/58 hrsz.-ú ingatlanok esetében falusias lakóterületi 

felhasználást, míg az ócsai 024/31 hrsz.-ú ingatlan esetében gazdasági célú 

felhasználást jelent. 

2.) elfogadja a mellékletben szereplő nyilatkozat szövegét és felkéri a Polgármestert, 

hogy annak kérelmezővel történő kitöltéséről gondoskodjon. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosainak nyilatkozata és 

a későbbiekben csatolt vázrajzok alapján a Körzeti Földhivatalnál a belterületbe 
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vonási eljárást indítsa meg és a földvédelmi eljárással kapcsolatban az 

Önkormányzat képviseletében járjon el. 

4.) felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse. 

Határidő: 1.)-4.) azonnal és folyamatos 

Felelős:     1.)---, 2.)-4.) polgármester 

 

Napirend tárgya: 

4.11.Tárgy: Ócsa Város kizárólagos tulajdonában lévő erdők erdőgazdálkodási 

szakirányítójának kiválasztása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

napirendet és támogatja.  

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság is támogatja a napirendet.  

 

Horváth Tamás alpolgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 67/3, 67/4, 67/7, 210/7 hrsz-ú 

erdőterületnek erdőgazdálkodói szakirányítói feladatainak elvégzésével 8 év határozott időre 

az Erdőmester Szövetkezetet bízza meg. A Vállalkozási díj 

 

Év  Feladat Díj 

2017 Erdészeti szakirányítás 80 000 Ft+Áfa 

2018 Erdészeti szakirányítás + előkészítő, tervezési 

munkák elvégzése 

580 000 Ft+Áfa 

2019 Erdészeti szakirányítás 80 000 Ft+Áfa 

2020 Erdészeti szakirányítás 80 000 Ft+Áfa 

2021 Erdészeti szakirányítás 80 000 Ft+Áfa 

2022 Erdészeti szakirányítás 80 000 Ft+Áfa 

2023 Erdészeti szakirányítás 80 000 Ft+Áfa 

2024 Erdészeti szakirányítás 80 000 Ft+Áfa 

 

 

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: 

152/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 67/3, 67/4, 67/7, 210/7 hrsz-ú 

erdőterületnek erdőgazdálkodói szakirányítói feladatainak elvégzésével 8 év határozott időre 

az Erdőmester Szövetkezetet bízza meg. A Vállalkozási díj 

 

Év  Feladat Díj 

2017 Erdészeti szakirányítás 80 000 Ft+Áfa 
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2018 Erdészeti szakirányítás + előkészítő, tervezési 

munkák elvégzése 

580 000 Ft+Áfa 

2019 Erdészeti szakirányítás 80 000 Ft+Áfa 

2020 Erdészeti szakirányítás 80 000 Ft+Áfa 

2021 Erdészeti szakirányítás 80 000 Ft+Áfa 

2022 Erdészeti szakirányítás 80 000 Ft+Áfa 

2023 Erdészeti szakirányítás 80 000 Ft+Áfa 

2024 Erdészeti szakirányítás 80 000 Ft+Áfa 

 

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 

 

Bukodi Károly polgármester visszatért az ülésterembe, a Képviselő-testület 7 fővel van jelen. 

 

Napirend tárgya: 

4.12. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet az egyes önkormányzati 

rendeletek hatályon kívül helyezéséről  

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság javasolja a rendelet-

tervezet elfogadását. 

 

Buza Ernő képviselő elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén javasolja a rendelet-

tervezet elfogadását.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

…/2017./…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 
 

Hatályát veszti  

a) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 027/98 hrsz-ú külterület 

belterületbe vonásáról szóló 12/1996.(X.30.) önkormányzati rendelete, 

b) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 0377/35, 0377/31, 0377/36 

hrsz-ú külterület belterületbe vonásáról szóló 7/2001.(IV.10.) önkormányzati 

rendelete, 

c) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének egyedi építési telekméret 

kialakításáról szóló 9/2001. (V.30.) önkormányzati rendelete, 

http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/12-1996.pdf
http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/7-2001.pdf
http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/9-2001.pdf
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d) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az egyedi építési telekméret 

kialakításáról szóló 12/2001. (VIII.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 15/2002. (VIII.30.) önkormányzati rendelete,  

e) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzat 

módosításáról szóló 13/2003./XII.1./ sz. ÖK. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló 1/2004. (I.30.) önkormányzati rendelete,   

f) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 024/48. és 029/49. hrsz-ú 

területek belterületbe vonásáról szóló 7/2004. (V.28.) önkormányzati rendelete,  

g) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 0119/6 hrsz-ú ingatlan 

belterületbe vonásáról szóló 3/2005. (I.30.) önkormányzati rendelete, 

h) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének egyes külterületi 

földrészletek belterületbe vonásáról szóló 6/2005. (IV.1.) önkormányzati rendelete,  

i) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 0192/2 hrsz-ú ingatlan 

belterületbe vonásáról szóló 11/2005. (VI.3.) önkormányzati rendelete, 

j) Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tervtanács Ügyrendi és 

Szervezeti Szabályzatáról szóló 16/2007. (X.5.) önkormányzati rendelete  

 

2. § 

 

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

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

11/2017. (VI. 29.) önkormányzati RENDELET 

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 
 

Hatályát veszti  

a) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 027/98 hrsz-ú külterület 

belterületbe vonásáról szóló 12/1996.(X.30.) önkormányzati rendelete, 

b) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 0377/35, 0377/31, 0377/36 

hrsz-ú külterület belterületbe vonásáról szóló 7/2001.(IV.10.) önkormányzati 

rendelete, 

c) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének egyedi építési telekméret 

kialakításáról szóló 9/2001. (V.30.) önkormányzati rendelete, 

d) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az egyedi építési telekméret 

kialakításáról szóló 12/2001. (VIII.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 15/2002. (VIII.30.) önkormányzati rendelete,  

e) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzat 

módosításáról szóló 13/2003./XII.1./ sz. ÖK. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló 1/2004. (I.30.) önkormányzati rendelete,   

http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/15-2002.pdf
http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/1-2004.pdf
http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/7-2004.pdf
http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/3-2005.pdf
http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/6-2005.pdf
http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/11-2005.pdf
http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/16_2007._x.5.__151945.pdf
http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/12-1996.pdf
http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/7-2001.pdf
http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/9-2001.pdf
http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/15-2002.pdf
http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/1-2004.pdf
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f) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 024/48. és 029/49. hrsz-ú 

területek belterületbe vonásáról szóló 7/2004. (V.28.) önkormányzati rendelete,  

g) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 0119/6 hrsz-ú ingatlan 

belterületbe vonásáról szóló 3/2005. (I.30.) önkormányzati rendelete, 

h) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének egyes külterületi 

földrészletek belterületbe vonásáról szóló 6/2005. (IV.1.) önkormányzati rendelete,  

i) Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 0192/2 hrsz-ú ingatlan 

belterületbe vonásáról szóló 11/2005. (VI.3.) önkormányzati rendelete, 

j) Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tervtanács Ügyrendi és 

Szervezeti Szabályzatáról szóló 16/2007. (X.5.) önkormányzati rendelete  

 

2. § 

 

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

 

Napirend tárgya: 

4.13.Tárgy: Ócsa közigazgatási területén található közterületek elnevezésének 

módosítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogadásra az 

előterjesztett változtatásokat. 

 

Buza Ernő képviselő tájékoztatást ad arról, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén javasolja a 

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.) az Ócsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ócsai 2297, 2339, 2398 

helyrajzi számú ingatlanok alkotta közterület elnevezését Széchenyi utca 

elnevezésről Batthyány Lajos utca elnevezésre módosítja, 

2.) az Ócsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ócsai 2255/1 helyrajzi számú 

ingatlan jelenlegi – Árpád utca – elnevezését Etele utca elnevezésre módosítja, 

3.) az Ócsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ócsai 2255/5 és 03/10 

helyrajzi számú ingatlanok alkotta közterületet Álmos vezér utca elnevezéssel látja 

el, 

4.) felkéri a Jegyzőt az 1.)-3.) pontokban foglalt közterületek elnevezésével 

kapcsolatos adminisztratív teendők (pl. a Földrajzi-név Bizottság részére 

véleményezés céljára történő megküldés) elvégzésére. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

153/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.) az Ócsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ócsai 2297, 2339, 2398 

helyrajzi számú ingatlanok alkotta közterület elnevezését Széchenyi utca 

elnevezésről Batthyány Lajos utca elnevezésre módosítja, 

http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/7-2004.pdf
http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/3-2005.pdf
http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/6-2005.pdf
http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/11-2005.pdf
http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/16_2007._x.5.__151945.pdf
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2.) az Ócsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ócsai 2255/1 helyrajzi 

számú ingatlan jelenlegi – Árpád utca – elnevezését Etele utca elnevezésre 

módosítja, 

3.) az Ócsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ócsai 2255/5 és 03/10 

helyrajzi számú ingatlanok alkotta közterületet Álmos vezér utca elnevezéssel 

látja el, 

4.) felkéri a Jegyzőt az 1.)-3.) pontokban foglalt közterületek elnevezésével 

kapcsolatos adminisztratív teendők (pl. a Földrajzi-név Bizottság részére 

véleményezés céljára történő megküldés) elvégzésére. 

Határidő: 1.)-4.) azonnal és folyamatos 

Felelős:     1.)-3.)---, 4.) jegyző 

 

Napirend tárgya: 

4.14. Tárgy: Döntés Ócsa Város közvilágítási hálózatának új üzemeltetőjének 

kiválasztásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság támogatja a 

legkedvezőbb árajánlat elfogadását. 

 

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

árajánlat elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy Ócsa város közvilágítási hálózatának üzemeltetésével az EUROVILL Kft.-

t (2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 110., adószám: 12909384-2-13) bízza meg 2017. július 1. 

napjától határozott 4 éves időtartamra. A Vállalkozási díj: 1.641.400,- Ft+ÁFA/év.  

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

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

154/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy Ócsa város közvilágítási hálózatának üzemeltetésével az EUROVILL Kft.-

t (2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 110., adószám: 12909384-2-13) bízza meg 2017. július 1. 

napjától határozott 4 éves időtartamra. A Vállalkozási díj: 1.641.400,- Ft+ÁFA/év.  

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: 

4.15.Tárgy: Döntés sebességcsökkentő eszköz (fekvőrendőr) telepítéséről (szóbeli 

előterjesztés) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – polgármester által forgalomtechnikai céggel történő 

szóbeli egyeztetésen elhangzottakra hivatkozással – nem támogatja a település útjain 

sebességcsökkentő eszköz (fekvőrendőr) telepítését, így egyúttal Zsigmond István 2364 Ócsa 

Halászy Károly u. 8. szám alatti lakos kérelmét elutasítja, azaz nem támogatja 

sebességcsökkentő eszköz telepítését a Halászy Károly utcában.  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

155/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – polgármester által 

forgalomtechnikai céggel történő szóbeli egyeztetésen elhangzottakra hivatkozással – nem 

támogatja a település útjain sebességcsökkentő eszköz (fekvőrendőr) telepítését, így egyúttal 

Zsigmond István 2364 Ócsa Halászy Károly u. 8. szám alatti lakos kérelmét elutasítja, azaz 

nem támogatja sebességcsökkentő eszköz telepítését a Halászy Károly utcában.  

Határidő:  --- 

Felelős:      --- 

 

Napirend tárgya: 

4.16.Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola első osztályos tanulói 

számára iskolakezdési csomag adományozásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

elfogadását. 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság tárgyalta a napirendet és 

jó ötletnek tartja, kérdés a megvalósítás mikéntje. A bizottság azzal a kiegészítő javaslattal él, 

hogy az „iskolakezdési csomagot” vásárlási utalvány formájában kerüljön kiosztásra. Kérdezi, 

hogy ez csak az ócsai gyermekeknek jár? 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az ócsai Halászy Károly általános iskola első 

osztályos tanulóinak szánták csomag formájában. És ez az évnyitón kerülne átadásra a 

gyerekek részére. Ezt követően szavazást kér a az Oktatási Bizottság módosító javaslatára: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017-2018-as tanévben 

kiosztásra kerülő „iskolakezdési csomag” vásárlási utalvány formájában kerüljön kiosztásra. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen és 5 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

156/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017-2018-as tanévben 

kiosztásra kerülő „iskolakezdési csomag” vásárlási utalvány formájában kerüljön kiosztásra. 

Határidő:  --- 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy innentől kezdve minden évben iskolakezdési csomag 

adományozásával kívánja segíteni a közigazgatási területén működő Ócsai Halászy 

Károly Általános Iskolával újonnan tanulói jogviszonyt létesítő valamennyi első 

osztályos gyermeket. Az iskolakezdési csomag költségét bruttó 3.000 Ft/db összegben 

állapítja meg. 

2.) az 1.) pontban foglaltak alapján 300.000 Ft keretösszeget határoz meg Ócsa Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadások terhére. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy a csomagok összeállításával kapcsolatos adminisztrációs 

feladatokat tegye meg. 

4.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az iskolakezdési csomag arra 

jogosult gyermekek törvényes képviselői részére történő átadásáról átadás-átvételi 

jegyzőkönyv aláírásával gondoskodjon. 
 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen és 5 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

157/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy innentől kezdve minden évben iskolakezdési csomag 

adományozásával kívánja segíteni a közigazgatási területén működő Ócsai 

Halászy Károly Általános Iskolával újonnan tanulói jogviszonyt létesítő 

valamennyi első osztályos gyermeket. Az iskolakezdési csomag költségét bruttó 

3.000 Ft/db összegben állapítja meg. 

2.) az 1.) pontban foglaltak alapján 300.000 Ft keretösszeget határoz meg Ócsa Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadások terhére. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy a csomagok összeállításával kapcsolatos 

adminisztrációs feladatokat tegye meg. 

4.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az iskolakezdési csomag 

arra jogosult gyermekek törvényes képviselői részére történő átadásáról átadás-

átvételi jegyzőkönyv aláírásával gondoskodjon. 

Határidő: 1.)-4.) azonnal és folyamatos 

Felelős:    1.)-2.)---, 3.)-4.) polgármester 

 

Napirend tárgya: 

4.17. Tárgy: Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatási konstrukcióban előírtak 

alapján a szolgáltatások nyújtásáról és az eszközök beszerzéséről benyújtott 

árajánlatokról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a szakmai tevékenységek közül az informatikai eszközök 

beszerzésére vonatkozóan a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
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kiterjesztéséhez” című  pályázatban szereplő  eszközök beszerzésére vonatkozóan a 

legkedvezőbb ajánlatot adott  ComputerFutár Kft. ajánlatát fogadja el, 

2.) úgy dönt, hogy az egyéb szolgáltatások nyújtására vonatkozóan a KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiterjesztéséhez” című  pályázatban szereplő  szolgáltatások 

nyújtására vonatkozóan a szakmailag, valamint a legkedvezőbb előnyöket biztosított 

ajánlatot adott  E-Szoftverfejlesztő Kft. ajánlatát fogadja el, 

3.)  felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázat alapján az elfogadott árajánlatokra vonatkozóan 

gyakorolja a szerződések megkötésére vonatkozó jogokat. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

158/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a szakmai tevékenységek közül az informatikai eszközök 

beszerzésére vonatkozóan a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című  pályázatban szereplő  eszközök beszerzésére vonatkozóan 

a legkedvezőbb ajánlatot adott  ComputerFutár Kft. ajánlatát fogadja el, 

2.) úgy dönt, hogy az egyéb szolgáltatások nyújtására vonatkozóan a KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiterjesztéséhez” című  pályázatban szereplő  szolgáltatások 

nyújtására vonatkozóan a szakmailag, valamint a legkedvezőbb előnyöket 

biztosított ajánlatot adott  E-Szoftverfejlesztő Kft. ajánlatát fogadja el, 

3.)  felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázat alapján az elfogadott árajánlatokra vonatkozóan 

gyakorolja a szerződések megkötésére vonatkozó jogokat. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal  

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

 

Napirend tárgya: 
4.18.Tárgy: Az Ócsa Birkózókat Támogató Egyesület támogatási kérelme 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság 200.000.- Ft 

támogatást javasol a Birkózó Egyesület részére.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Birkózókat Támogató Egyesület részére – Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg terhére – 

200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű támogatást nyújt az ócsai birkózó gyermekek 

nyári edzőtáborban való részvételének támogatása céljából. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 
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A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

159/2017. (VI. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Birkózókat Támogató Egyesület részére – Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg terhére – 

200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű támogatást nyújt az ócsai birkózó gyermekek 

nyári edzőtáborban való részvételének támogatása céljából. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 

Határidő: 1.) -2.) azonnal 

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

 

Napirend tárgya: 

6.Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

Pogácsás Mónika egy kezdeményezéssel áll elő, miszerint a régi strand területét szeretnék 

közösségi területnek kialakítani. Nagyon hiányzik a településnek egy közösségi felület, ahol 

az emberek tudnak beszélgetni, sportolni, szabadidejüket eltölteni. Beszámol arról, hogy 429 

kérdőívet töltöttek ki a lakossággal, ennek eredményét ismerteti a képviselőkkel. Azért 

fordultak a testülethez, hogy segítséget kapjanak ennek megvalósításához. Az emberek 

megkérdezése elektronikusan történt, facebookon keresztül. 

 

Szabó Viktória előadja, hogy azért jöttek most ide, hogy elindítsanak egy párbeszédet arról, 

hogyan lehetne ezt a területet okosan kihasználni.  

 

Vojnits Csaba főépítész szerint onnan kellene kiindulni, hogy az önkormányzat kitalálná, 

hogy mire akarja hasznosítani ezt a területet.  

 

Hantos Péter képviselő véleménye az, hogy a Templom térre beadott pályázatuk 

eredményessége is meghatározhatja, hogy a strand területének milyen funkciót adnak. 

Mindenképp meg kellene várni a pályázat eredményét. 

 

Bukodi Károly polgármester javasolja, hogy a Városfejlesztési Bizottság szeptemberben 

tűzze napirendre ezt a témát.  

 

dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető beszámol arról, hogy a Számvevőszéktől kapott egy 

levelet, melyben közölték, hogy a Városüzemeltetési Kft. négy évét 2013.01.01.-től 

2016.12.31.-ig fogják vizsgálni. Leírták, hogy milyen papírokkal kell a vizsgálatra készülni. 

Kb. három hónapos tortúrának néznek elébe. Ezeket a dolgokat nehezíteni fogja, hogy az 

építkezés közepette kell ezeket a dolgokat végrehajtani, a másik nehézség pedig az, hogy a 

polgármester úr utasította, hogy mondjon fel a könyvelőjének. 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a maga részéről az ügyvezető asszonyt nem 

utasította, hanem kérte arra, hogy mondjon fel a könyvelőnek. Emlékeztet arra, hogy amikor a 

költségvetést tárgyalták, azzal a kéréssel fordult a két, száz százalékos tulajdonú Kft 

vezetőjéhez, hogy legalább 1 millió forinttal csökkentse a költségvetését. Ő azt látja, hogy ezt 

az egy millió forintot akkor tudják megspórolni, ha könyvelőt váltanak. Kért be árajánlatokat, 

és ezek jóval alacsonyabbak voltak, mint amennyiért most könyvelnek a Kft-nek. Az Egressy 
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Szabadidőközpont ezt az év elején meg is tette. A Városüzemeltetési Kft-nek viszont olyan 

szerződése van a könyvelővel, hogy csak év végén lehet felmondani.  

 

Szőkéné Barka Ágnes könyvelő „úgy hiszem, nem vagyok se hülye, se szenilis”, kb. két 

héttel ezelőtt beszélt a polgármester úrral, és akkor, az hangzott el, hogy csinálják végig az 

ÁSZ vizsgálatot, és majd decemberben visszatérnek a továbbiakra. Nála ez nem azt jelenti, 

hogy két hét múlva, vagy két nap múlva „menjen melegebb éghajlatra, de azért az ÁSZ 

vizsgálatot csinálja meg”. Véleménye szerint ez nem fair, mert nem erről beszéltek.  

 

Bukodi Károly polgármester felveti, hogy valóban azt mondta, mivel a könyvelő munkáját 

is bizonyos fokig minősíti az ÁSZ vizsgálat eredménye, ezért csinálja végig és majd 

meglátják decemberben, hogyan legyen tovább. Hat hónap felmondási idő áll rendelkezésre.  

 

Szőkéné Barka Ágnes könyvelő előadja, a szerződése úgy szól, hogy december 31-gyel 

mondhatja fel.  

 

Bukodi Károly polgármester „Nem! Most kell felmondani, június 31-gyel!”  

 

dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető tájékoztatást ad arról, hogy egy dolgot szeretne, 

végigcsinálni ezt a Számvevőszéki vizsgálatot, lehetőségek szerint minél kevesebb 

konfliktussal. Véleménye szerint, aki ezt a munkát 30-50 ezer forintért elvállalja, az 

komolytalan könyvelő és olyannal nem fog együtt dolgozni. A könyvelő már odaadta a 

felmondását, ott van az asztalán, holnap fel fogja adni tértivevényes küldeményként.  

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bukodi Károly          dr. Molnár Csaba 

             polgármester          jegyző 


