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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 30. 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 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. A napirenddel kapcsolatban észrevétel nem 

érkezett, ezért szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

kiküldött napirendet módosítás nélkül tárgyalásra elfogadta. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

175/2017. (VIII. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet módosítás nélkül 

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: .../2017.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 

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

(költségvetés előirányzat-módosítás)  

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 
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3.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló 

beszámolójának elfogadásáról elnevezésű napirendhez 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

3.3. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi 

gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak 

tudomásul vételéről 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

3.4. Tárgy: A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek felülvizsgálata 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

3.5. Tárgy: A védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott védőnői körzetek kötelező felülvizsgálata 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 19/2016. (IX. 

28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.2. Tárgy: Döntés az Ócsai Polgármesteri Hivatal belső rekonstrukciós munkálatainak 

elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának a közigazgatási hatósági eljárásban az 

elektronikus ügyintézésről szóló 21/2005. (X. 28.) önkormányzati rendeletének 

hatályon kívül helyezése 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.4. Tárgy: Döntés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

létrehozásával kapcsolatos Társulási Megállapodás elfogadásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Döntés az Ócsa Város Önkormányzat 2016. éves összevont (konszolidált) 

költségvetési  beszámolójának elfogadásáról 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

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

részének haszonbérletbe adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 
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Napirend tárgya: 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett 

intézkedésekről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

176/2017. (VIII. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

 

/Hantos Péter képviselő megérkezett az ülésterembe, a Képviselő-testület 9 fővel van jelen./ 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: .../2017.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város 

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

rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás)  

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 

napirendet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

…/2017./…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

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

(költségvetés előirányzat-módosítás) 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

és bevételi főösszegét: 1.251.114.179 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-kettőszázötvenegymillió-

egyszáztizennégyezer-százhetvenkilenc forintban határozza meg. 

 

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

54.803.282 Ft.  

 

1.168.098.096 Ft Költségvetési bevétellel 

1.222.901.378 Ft Költségvetési kiadással 

-54.803.282 Ft Költségvetési egyenleggel 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  

 (-641.151 Ft) +(-54.162.131) Ft=- 54.803.282 Ft/ 

 

(3) Az eredeti költségvetési egyenleg -28.212.801 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 

40.872.038  

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 83.016.083  

 

      3.)   Felhalmozási célú támogatási bevételek:                                              121.941.238 

 
forintban  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                1.251.114.179 

 
forintban 

(5) Önkormányzat működési kiadásai:              1.038.738.691 
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1.) Személyi juttatások 334.133.185 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 86.491.318 

3.) Dologi kiadások 382.963.389 

4.) Egyéb működési célú kiadások 129.490.117 

4.1) Ebből:  Egyéb működési célú  támogatások Áh 

belülre 

24.088.300 

4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívül 103.454.700 

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 

 

(6) Tartalék:            81.940.682 

 
forintban 

 

1.) Általános tartalék 20.000.000  

2.) Céltartalék 61.940.682  
 

forintban 
(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai:       184.162.687 

 
forintban 

a) Beruházások 29.751.635 

b) Felújítások 153.811.052 

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:        1.251.114.179 

 

(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 
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c) Állami, államigazgatási feladatok 

- 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 

1.240.097.686 Ft-ban határozza meg. 

 

 

Önkormányzat Működési támogatásai   422.892.520 Ft 

Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről   40.872.038 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 

1.240.097.686 Ft-ban határozza meg. 

 

      Személyi juttatások:     55.649.134 Ft 

 Munkaadókat terhelő jár.    12.585.092 Ft 

 Dologi kiadások:    249.598.737 Ft 

 Ellátottak pénzbeni juttatásai:    23.720.000 Ft 

 Egyéb működési célú kiadások:  129.490.117 Ft 

 Tartalékok:       81.940.682 Ft 

 Felhalmozási költségvetési kiadások:: 181.368.846 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 

utalandó összeg 22.837.000 Ft. 

 

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. 
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 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:     82.044.159 Ft 

  Beruházások:           167.841 Ft 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai:              - 

 

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

10.853.085 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:    40.000 Ft 

Működési célú átvett pénzeszközök:    40.000 Ft 

  Önkormányzati támogatás:         10.614.592 Ft  

                       Költségvetési maradvány igénybevétele:           158.493 Ft 

 

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

10.853.085 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:       4.516.600 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.      1.223.992 Ft 

  Dologi kiadások:       3.986.493 Ft 

Beruházások (Könyvállomány növ.):    1.126.000 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 20.000.000. Ft általános tartalékot és 61.940.682 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. 

 

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. 
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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. 

 

22. § 
 

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

16. napjától kell alkalmazni. 

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

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal 

m e g a l k o t t a  a 

 

12/2017. (VIII.30.) ÖK. RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. 

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

 

1. § 

Ócsa Város Önkormányzatának 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: 1.251.114.179 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-kettőszázötvenegymillió-

egyszáztizennégyezer-százhetvenkilenc forintban határozza meg. 

 

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

54.803.282 Ft.  

 

1.168.098.096 Ft Költségvetési bevétellel 

1.222.901.378 Ft Költségvetési kiadással 

-54.803.282 Ft Költségvetési egyenleggel 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  

 (-641.151 Ft) +(-54.162.131) Ft=- 54.803.282 Ft/ 

 

(3) Az eredeti költségvetési egyenleg -28.212.801 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 

40.872.038  

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 83.016.083  
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      3.)   Felhalmozási célú támogatási bevételek:                                              121.941.238 

 
forintban  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                1.251.114.179 

 
forintban 

(5) Önkormányzat működési kiadásai:              1.038.738.691 

 

1.) Személyi juttatások 334.133.185 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 86.491.318 

3.) Dologi kiadások 382.963.389 

4.) Egyéb működési célú kiadások 129.490.117 

4.1) Ebből:  Egyéb működési célú  támogatások Áh 

belülre 

24.088.300 

4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívül 103.454.700 

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 

 

(6) Tartalék:            81.940.682 

 
forintban 

 

1.) Általános tartalék 20.000.000  

2.) Céltartalék 61.940.682  

   
forintban 

(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai:       184.162.687 

 
forintban 

a) Beruházások 29.751.635 

b) Felújítások 153.811.052 

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:        1.251.114.179 

 

(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 
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- 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 

- 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 

1.240.097.686 Ft-ban határozza meg. 

 

 

Önkormányzat Működési támogatásai   422.892.520 Ft 

Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről   40.872.038 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 

1.240.097.686 Ft-ban határozza meg. 

 

      Személyi juttatások:     55.649.134 Ft 

 Munkaadókat terhelő jár.    12.585.092 Ft 

 Dologi kiadások:    249.598.737 Ft 

 Ellátottak pénzbeni juttatásai:    23.720.000 Ft 

 Egyéb működési célú kiadások:  129.490.117 Ft 

 Tartalékok:       81.940.682 Ft 

 Felhalmozási költségvetési kiadások:: 181.368.846 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. 
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(4) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú 

finanszírozási kiadások összege: 477.532.277 Ft, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek 

utalandó összeg 22.837.000 Ft. 

 

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:     82.044.159 Ft 

  Beruházások:           167.841 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 

10.853.085 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:    40.000 Ft 

Működési célú átvett pénzeszközök:    40.000 Ft 

  Önkormányzati támogatás:         10.614.592 Ft  

                       Költségvetési maradvány igénybevétele:            158.493 Ft       

 

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

10.853.085 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:       4.516.600 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.      1.223.992 Ft 

  Dologi kiadások:       3.986.493 Ft 

Beruházások (Könyvállomány növ.):    1.126.000 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 20.000.000. Ft általános tartalékot és 61.940.682 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. 

 

10. § 
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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. 

 

22. § 
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(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. május 

16. napjától kell alkalmazni. 

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

 

Napirend tárgya: 

3.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2017. I. féléves gazdálkodásáról 

szóló beszámolójának elfogadásáról elnevezésű napirendhez 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a napirend 

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2017. I. féléves 

gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

177/2017. (VIII. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2017. I. 

féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    ----- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.3.Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi 

gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak 

tudomásul vételéről 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a napirend 

elfogadását 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. kizárólagos tulajdonosa az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Kft. 2016. évi 

gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul 

veszi, intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

178/2017. (VIII. 30.) sz. ÖK. Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosa az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató 

Kft. 2016. évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat 

tudomásul veszi, intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     ----- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.4.Tárgy: A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek felülvizsgálata 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

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

napirendi pont elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet-megalkotását. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

…/2017./…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról szóló 

15/2016. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, továbbá 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1.§ 

 

A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról szóló 15/2016. 

(IX.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. 

melléklete lép.  

 

2. § 

 

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

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal 

m e g a l k o t t a  a 

 

13/2017. (VIII.30.) ÖK. RENDELETET 

a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról szóló 

15/2016. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, továbbá 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1.§ 

 

A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról szóló 15/2016. 

(IX.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. 

melléklete lép.  

 

2. § 

 

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

 

Napirend tárgya: 

3.5.Tárgy: A védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott védőnői körzetek kötelező felülvizsgálata 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

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

napirendi pont elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági és az Ügyrendi Bizottság is javasolja 

a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott védőnői körzeteket az Ócsai Védőnői 

Szolgálattal együttesen felülvizsgálta és megállapítja, hogy a védőnői körzetekkel 

kapcsolatosan módosításra nincs szükség.  

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

179/2017. (VIII. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői körzetek kialakításáról szóló 

6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott védőnői körzeteket az Ócsai 

Védőnői Szolgálattal együttesen felülvizsgálta és megállapítja, hogy a védőnői körzetekkel 

kapcsolatosan módosításra nincs szükség.  

Határidő: --- 

Felelős:    --- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.1.Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 19/2016. (IX. 

28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
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Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

Buza Ernő képviselő elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a napirend elfogadását 

a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

…/2017./…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

19/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. törvény 96. § a)-b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

létesítése engedélyezésének szabályiról és díjairól szóló 19/2016. (X.28.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségben 

történő anyakönyvi esemény esetén – az (5) bekezdésben foglalt rendkívüli körülmény 

kivételével – a rendelet 1. melléklet I. pontjában meghatározott alapszolgáltatási térítési 

díjakat kell megfizetni.” 

 

2.§ 

 

Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az (5) bekezdésben foglalt rendkívüli körülmény fennállása esetén, a hivatali helyiségen 

kívüli anyakönyvi eseményért a hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény 

alapszolgáltatási térítési díját kell megfizetni.” 

 

3.§ 

 

Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az (1) bekezdésben foglalt alapszolgáltatási térítési díjat az anyakönyvi esemény 

kérelmezője a megrendelés napján kapott csekken köteles befizetni az Ócsai Polgármesteri 

Hivatal számlaszámára úgy, hogy az összeg legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 

napon a számlára megérkezzen.” 

 

4.§ 

 

Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Az (1) bekezdésben foglalt alapszolgáltatási térítési díjakat évente felül kell vizsgálni.” 
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5.§ 

 

Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A rendelet 1. melléklet I. pontja szerinti alapszolgáltatási térítési díj magában foglalja a 

következőket:  

a) házassági emléklap, 

b) anyakönyvvezető ünnepi beszéde,  

c) zenei közreműködés és a zenei jogdíj.” 

 

6.§ 

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

 

7.§ 

 

E rendelet 2017. szeptember 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal 

m e g a l k o t t a  a 

 

14/2017. (VIII.30.) ÖK. RENDELETET 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

19/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. törvény 96. § a)-b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

létesítése engedélyezésének szabályiról és díjairól szóló 19/2016. (X.28.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségben 

történő anyakönyvi esemény esetén – az (5) bekezdésben foglalt rendkívüli körülmény 

kivételével – a rendelet 1. melléklet I. pontjában meghatározott alapszolgáltatási térítési 

díjakat kell megfizetni.” 

 

2.§ 

 

Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az (5) bekezdésben foglalt rendkívüli körülmény fennállása esetén, a hivatali helyiségen 

kívüli anyakönyvi eseményért a hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény 

alapszolgáltatási térítési díját kell megfizetni.” 
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3.§ 

 

Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az (1) bekezdésben foglalt alapszolgáltatási térítési díjat az anyakönyvi esemény 

kérelmezője a megrendelés napján kapott csekken köteles befizetni az Ócsai Polgármesteri 

Hivatal számlaszámára úgy, hogy az összeg legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 

napon a számlára megérkezzen.” 

 

4.§ 

 

Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Az (1) bekezdésben foglalt alapszolgáltatási térítési díjakat évente felül kell vizsgálni.” 

 

5.§ 

 

Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A rendelet 1. melléklet I. pontja szerinti alapszolgáltatási térítési díj magában foglalja a 

következőket:  

a) házassági emléklap, 

b) anyakönyvvezető ünnepi beszéde,  

c) zenei közreműködés és a zenei jogdíj.” 

 

6.§ 

 

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

 

7.§ 

 

E rendelet 2017. szeptember 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Napirend tárgya: 

4.2.Tárgy: Döntés az Ócsai Polgármesteri Hivatal belső rekonstrukciós munkálatainak 

elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

előterjesztést. 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság is támogatja az előterjesztést. 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy három szavazás lesz a napirend 

keretében.  

 

Hantos Péter képviselő emlékeztet arra, hogy a tegnapi bizottsági ülésen szó volt arról, hogy 

most egy olyan közbeszerzést szeretnének lebonyolítani, ami mögött nincs megbecsült ár. 

Ezért azt javasolja, hogy lássanak tisztán abban, hogy ez a beruházás mennyibe fog kerülni. 
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Javasolja még, hogy egy független szakértő készítsen egy felmérést az épületről és ez a 

szakértő lehetőleg ócsai legyen. Egyébként úgy tudja, hogy ez a kbt szerint szükséges is 

megadni egy ilyen becsület összeget.  

 

dr. Molnár Csaba jegyző szerint nem lenne célszerű ezt az előtt közzé tenni, mint ahogy az 

árajánlatok beérkeznek.  

 

Hantos Péter képviselő szerint ez csupán technikai kérdés. Jónak tartaná azt, ha a Képviselő-

testület tudna arról, hogy ez az egész mennyibe kerül. Emlékeztet arra, hogy elindultak egy 

nulla forintos beruházású szigeteléstől és most már 36 millió forintos tetőfelújításnál járnak. 

Az anyagban olvasható, hogy mindenféle károk keletkeztek, ezeket ki kell javítani, valamint 

nem várt pótmunkákra is szükség van. Egy részt jó lenne tudni, hogy mennyibe fog kerülni ez 

a beruházás, másrészt milyen források állnak rendelkezésre erre pontosan. Elmondja, három 

pontot fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, amit kér a polgármester úrtól. Az első az, hogy 

konkrétan nevezze meg a polgármester úr, hogy milyen forrásból tudja fedezni a felújítási 

munkálatokat (írásban is elfogadja a választ, nem kéri most). A második pontban 

megfogalmazottak: miután a polgármester úr előtt is ismert volt, hogy itt egy régi épület 

munkálatairól van szó, - egyébként, ha erről beszélnek, ez a városban közszájon forog, erről a 

beruházásról ő még jó véleményt nem hallott. Két dolgot hallott, az egyik, hogy a munkálatok 

egy totális káosz képét mutatják, a másik az, hogy ezt az épületet nem felújítani, hanem 

letúrni kellett volna és, hogy minden pénz, amit ebbe bele fordítanak, pocsékba megy. A 

harmadik, amit egy köztiszteletben álló építész mondott, hogy ezt a falminőséget nem is lett 

volna szabad így leszigetelni. Miután a polgármester úr előtt is ismert volt, hogy itt egy régi 

épület munkálatairól van szó, hogy lehet az, hogy nem történt felmérés. Miért nem képzett rá 

tartalékot a pályázat elnyerését követően? A polgármester úr válaszát ebben az esetben is 

szívesen várja írásban. A harmadik pont, amit megfogalmazott: kéri a polgármester urat, hogy 

határozzon meg egy keretösszeget a közbeszerzésre vonatkozóan, mivel ahogy átfutotta a 

költségvetést és úgy tűnik, hogy ebben a költségvetésben erre nincs keret, és nem is volt 

tervezve. Kéri, hogy ezen keretösszeg legyen nyilvánossá téve a Képviselő-testület előtt. 

Elmondja még, hogy a bizottsági ülésen azt a tájékoztatást kapta, hogy a polgármester úr írt a 

Belügyminiszternek egy levelet, amelyben támogatást kért erre a beruházásra. Erre meg is 

érkezett a válasz, hogy nem kapnak támogatást, esetleg az év végi maradványpénzek 

elosztásánál figyelembe veszik a kérést. Kérdezi, hogy a polgármester úr a 

Belügyminiszternek írt levelében milyen összeget jelölt meg, és milyen kalkuláció alapján 

terjesztette be ezt az összeget? Szeretné megismerni a levél tartalmát és a válaszlevelet is 

szeretné elolvasni. Úgy gondolja, ha az önkormányzat egy ilyen kérést fogalmaz meg a 

minisztérium felé, akkor méltó és igazságos, hogy erről a Képviselő-testület tagjai is tudjanak, 

mivel vélhetően ezt a polgármester úr Ócsai Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében írta.  

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, mindenki tudja, hogy ezt az épületet jobb lett volna 

ledózerolni, mint pénzt költeni rá. Ettől függetlenül úgy emlékszik, hogy a Képviselő-testület 

egyhangúlag szavazta meg azt, hogy pályázzanak az energetikára. Képviselő úr is nagyon jól 

tudja, hogy új hivatal építésére nem ad pénzt az állam, sem most, sem a jövőben. Igen, a 

tetőfelújítást ő javasolta, amit szintén egyhangúlag szavazott meg a testület. Ha a tető abban 

az állapotában maradt volna, akkor meg azt mondták volna sokan, hogy néz ki a szépen 

kiszínezett épület ilyen ronda tetővel. Előzetes közbeszerzés volt, és felmérték a vállalkozók a 

terepet, voltak fent a tetőn és látták azt, hogy milyen állapotok vannak. Hangsúlyozza nem 

magának és nem a Jegyző úrnak akarják kifestetni a hivatalt, hanem az itt dolgozóknak és 

Ócsa város lakosainak. A forrással kapcsolatban a következőket szeretné elmondani: Sajnos 
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az Interreges pályázaton nem nyertek, oda 20 milliós önrészt tettek be, ez most így 

felszabadult. Elmondja még, hogy az adóiroda vezetője jelezte, hogy komoly bevételek 

várhatóak decemberre. Sajnos egyik utas pályáztuk sem nyert, így az ottani önrészek is 

felszabadultak. „B” terv volt a Belügyminiszter úrnak írt levél, hogy onnan is próbáljanak 

pénzt szerezni. A keretösszegre most mondhat „hasra ütésre” egy összeget, de inkább nem 

határozna meg keretösszeget. Előadja, be fogja áraztatni a munkát egy szakértővel – bár nem 

tudja, hogy a képviselő úrnak ki a független szakértő. Egyéként ez annyiba fog kerülni, mint a 

közbeszerzésen a legolcsóbb ajánlat.  Kéri Hantos képviselő urat, hogy próbáljon meg minden 

testületi ülésen itt lenni, és az érveit akkor elmondani, nem utólagosan. Összegzésképpen 

elmondja, hogy forrásra három helyről is számíthatnak. 

 

Bukodi Károly polgármester szünetet rendel el. 

 

Hantos Péter képviselő véleménye az, hogy egy képviselőnek az a dolga, hogy odafigyeljen 

a dolgokra, és adott esetben kérdéseket fogalmazzon meg. Arra válaszolva, hogy a szigetelést 

megszavazta-e vagy sem, nem erre irányult a kérdése. A kérdés a szigetelést követő munkákra 

vonatkozik. Az adóbevételekkel kapcsolatban kéri, hogy az adóiroda vezetője írja le, hogy 

mennyi adóbevételre számít, és azt írja alá.  

 

Bukodi Károly polgármester indítványozza, hogy a napirend első határozatáról a Képviselő-

testület név szerinti szavazással döntsön. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ócsai Polgármesteri Hivatal 

belső rekonstrukciójának elvégeztetéséről név szerinti szavazással dönt. 
 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

180/2017. (VIII. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ócsai Polgármesteri Hivatal 

belső rekonstrukciójának elvégeztetéséről név szerinti szavazással dönt. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9. számú „Pályázatos 

épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” 

elnevezésű pályázat keretében a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1918/2 hrsz. alatt 

nyilvántartott Ócsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) épületének energetikai 

korszerűsítésével kapcsolatos munkálatok eredményeképpen az épületen belül bekövetkezett 

károk és veszélyforrások /mennyezeti vakolat leszakadása, födém átszakadása stb. (lásd. 

mellékelten csatolt fényképfelvételek)/ mielőbbi elhárítása érdekében úgy dönt, hogy a 

Hivatal belső rekonstrukciós munkálatok elvégzését támogatja, azt el kívánja végeztetni és 

egyben elfogadja a napirend mellékleteként csatolt árazatlan költségvetésben foglaltakat. 

Megállapítja, hogy a Hivatali és az Önkormányzati feladatellátás folyamatos és 

jogszabályszerű biztosítása nem szünetelhet, ezáltal a belső rekonstrukciós munkálatok 

mielőbbi elvégzése nem engedhet halasztást, azonnali intézkedésre van szükség annak 

érdekében, hogy mindez az Önkormányzat és a Hivatal működését ne veszélyeztesse. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
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Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő    igen 

dr. Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter   igen 

Kardos Zoltán   igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

181/2017. (VIII. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9. számú „Pályázatos 

épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” 

elnevezésű pályázat keretében a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1918/2 hrsz. alatt 

nyilvántartott Ócsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) épületének energetikai 

korszerűsítésével kapcsolatos munkálatok eredményeképpen az épületen belül bekövetkezett 

károk és veszélyforrások /mennyezeti vakolat leszakadása, födém átszakadása stb. (lásd. 

mellékelten csatolt fényképfelvételek)/ mielőbbi elhárítása érdekében úgy dönt, hogy a 

Hivatal belső rekonstrukciós munkálatok elvégzését támogatja, azt el kívánja végeztetni és 

egyben elfogadja a napirend mellékleteként csatolt árazatlan költségvetésben foglaltakat. 

Megállapítja, hogy a Hivatali és az Önkormányzati feladatellátás folyamatos és 

jogszabályszerű biztosítása nem szünetelhet, ezáltal a belső rekonstrukciós munkálatok 

mielőbbi elvégzése nem engedhet halasztást, azonnali intézkedésre van szükség annak 

érdekében, hogy mindez az Önkormányzat és a Hivatal működését ne veszélyeztesse. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    ---- 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 181/2017. (VIII. 30.) ÖK. határozatban foglalt belső rekonstrukciós 

felújítási munkálatok elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, 

amelynek lebonyolításával a Csikós-Papp Mónika egyéni vállalkozót (2360 Gyál, 

Somogyi Béla u. 15., adószám: 66196228-2-33, nyilvántartási szám: 32566565) bízza 

meg. A megbízás díja: 640.000,- Ft+ÁFA. A megbízás díját Ócsa Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott közbeszerzési tanácsadó 

céggel kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

182/2017. (VIII. 30.) sz. ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 181/2017. (VIII. 30.) ÖK. határozatban foglalt belső 

rekonstrukciós felújítási munkálatok elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárást 

kíván lefolytatni, amelynek lebonyolításával a Csikós-Papp Mónika egyéni vállalkozót 

(2360 Gyál, Somogyi Béla u. 15., adószám: 66196228-2-33, nyilvántartási szám: 

32566565) bízza meg. A megbízás díja: 640.000,- Ft+ÁFA. A megbízás díját Ócsa 

Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott közbeszerzési tanácsadó 

céggel kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős:    1.)---; 2.) polgármester 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 181/2017. (VIII. 30.) ÖK. határozatban foglalt belső rekonstrukciós 

felújítási munkálatokkal kapcsolatosan a felelős műszaki ellenőri feladatok ellátásával 

Pohánka Gergely egyéni vállalkozót (1044 Budapest, Katód u. 5. I/2.) bízza meg. A 

megbízási díj: bruttó 500.000,- Ft. A megbízás díját Ócsa Város Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott felelős műszaki vezetővel 

kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

183/2017. (VIII. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 181/2017. (VIII. 30.) ÖK. határozatban foglalt belső 

rekonstrukciós felújítási munkálatokkal kapcsolatosan a felelős műszaki ellenőri 

feladatok ellátásával Pohánka Gergely egyéni vállalkozót (1044 Budapest, Katód 

u. 5. I/2.) bízza meg. A megbízási díj: bruttó 500.000,- Ft. A megbízás díját Ócsa 

Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadások terhére 

biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott felelős műszaki 

vezetővel kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős:    1.)---; 2.) polgármester 

 

/Puskás Imre képviselő távozik a teremből, a Képviselő-testület 8 fővel van jelen./ 

 

Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának a közigazgatási hatósági eljárásban az 

elektronikus ügyintézésről szóló 21/2005. (X. 28.) önkormányzati rendeletének 

hatályon kívül helyezése 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
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Buza Ernő képviselő elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a napirend elfogadását 

a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

…/2017./…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

a közigazgatási hatósági eljárásban 

az elektronikus ügyintézésről szóló 21/2005.(X.28.) sz.  

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160. §-

ában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 
 

Hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közigazgatási hatósági 

eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 21/2005. (X.28.) önkormányzati rendelete.  

 

2. § 

 

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

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

 

15/2017. (VIII.30.) ÖK. RENDELETET 

 a közigazgatási hatósági eljárásban 

az elektronikus ügyintézésről szóló 21/2005.(X.28.) sz.  

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160. §-

ában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közigazgatási hatósági 

eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 21/2005. (X.28.) önkormányzati rendelete.  

 

2. § 

 

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

4.4.Tárgy: Döntés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

létrehozásával kapcsolatos Társulási Megállapodás elfogadásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

napirendet és javasolja a szerződés módosítását. 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén javasolja a szerződés 

módosítását. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásával 

kapcsolatos 144/2017. (VI. 28.) számú ÖK. határozatában foglalt döntését fenntartja 

azzal, hogy a Társulási Megállapodást jelen határozat szerinti tartalommal hagyja 

jóvá. 

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti Társulási Megállapodás aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

184/2017. (VIII. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásával 

kapcsolatos 144/2017. (VI. 28.) számú ÖK. határozatában foglalt döntését 

fenntartja azzal, hogy a Társulási Megállapodást jelen határozat szerinti 

tartalommal hagyja jóvá. 

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti Társulási Megállapodás 

aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) 2017. szeptember 22. 

Felelős:     1.)-2.) polgármester 

 

Napirend tárgya: 

4.5.Tárgy: Döntés az Ócsa Város Önkormányzat 2016. éves összevont (konszolidált) 

költségvetési beszámolójának elfogadásáról 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra a napirendet. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ócsa Város Önkormányzat 2016. éves összevont 

(konszolidált) költségvetési beszámolóját elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

185/2017. (VIII. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ócsa Város Önkormányzat 2016. éves 

összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

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

részének haszonbérletbe adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra a napirendet. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

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

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

lakosokkal haszonbérleti szerződést köt határozott időre 2017. szeptember 1. napjától 2018. 

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

Haszonbérlők vállalják az ingatlanrészt érintő rendes gazdálkodással, gyomtalanítással, 

karbantartással kapcsolatos feladatok ellátását. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

186/2017. (VIII. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

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

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

lakosokkal haszonbérleti szerződést köt határozott időre 2017. szeptember 1. napjától 2018. 

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

Haszonbérlők vállalják az ingatlanrészt érintő rendes gazdálkodással, gyomtalanítással, 

karbantartással kapcsolatos feladatok ellátását. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződés előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2018. április 30.  

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

 

Napirend tárgya: 

 7. Egyebek 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő a parlagfű irtás ellenőrzésére kérdez rá.  
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Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy a közterület-felügyelő már hetek 

óta beteg és már kórházba is került, így ebben a munkában valóban van hiányosság. Nagy 

valószínűséggel szeptembertől munkába tudnak állítani egy fő közterület-felügyelőt.  

 

Buza Ernő képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben elszaporodtak a 

városban a gyorshajtók, szabálytalanul közlekedők és a kivilágítatlan, rosszul használt 

mezőgazdasági eszközök, melyek balesetveszélyesek. Kéri a polgármester urat, hogy ezt 

jelezze a rendőrőrs felé.  

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy volt egy megbeszélés ahol jelen volt a 

rendőrőrs vezetője, és a polgárőrség vezetője. A rendőrség és a polgárőrség kapcsolata egy 

kicsit megszakadt, most ezen dolgoznak, hogyan lehetne ezt feljavítani.  

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bukodi Károly           dr. Molnár Csaba 

            polgármester           jegyző 


