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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 29. 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. Távol van Hantos Péter képviselő. Kéri, 

tegyék meg a napirenddel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.  

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni 4.14. számmal „Döntés villamos energia 

beszerzésről” elnevezésű napirendet. 

 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés villamos energia beszerzésről” elnevezésű 

napirendet 4.14. számú napirendi pontként tárgyalásra felveszi. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

228/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés villamos energia beszerzésről” 

elnevezésű napirendet 4.14. számú napirendi pontként tárgyalásra felveszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester kéri előre venni a 4.5. számú ”Ócsa-Alsónémedi központi 

háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére 

megállapított megbízási díj felülvizsgálata” elnevezésű napirendet. Ezt követően szavazást 

kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4.5. számú ”Ócsa-



2 

 

Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. részére megállapított megbízási díj felülvizsgálata” elnevezésű napirendet 

elsőként tárgyalja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

229/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4.5. számú ”Ócsa-Alsónémedi központi 

háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére 

megállapított megbízási díj felülvizsgálata” elnevezésű napirendet elsőként tárgyalja. 

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 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

230/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 

módosításokkal 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-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi 

Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére megállapított megbízási díj felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.2. Tárgy: Döntés a 2018. évi belső ellenőrzési munkatervről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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3.3. Tárgy: Döntés az étkezési térítési díjak vállalkozási szerződésben foglaltak szerinti 

KSH által közölt inflációs ráta szerinti mértékkel történő emeléséről és a vonatkozó 

rendeletek megfelelő módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.4. Tárgy: …/2017. (…) rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

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

módosításáról 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 

 

3.5. Tárgy: Döntés lakossági járdaépítés támogatása tárgyában pályázat kiírásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.6. Tárgy: Tájékoztatás az Adóügyi Iroda által nyilvántartott 2017. december 31-én 

kivezetésre kerülő elévülő tételekről 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

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

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

(költségvetés előirányzat-módosítás) 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

4.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2017. III. negyedéves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztatójának elfogadásáról 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

4.3. Tárgy: Döntés az illetményalap 2018. évi emeléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodása módosításának elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: Döntés a Kertváros Szociális Központ dolgozóinak jutalmazásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7. Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatal előzetes tulajdonosi hozzájárulás iránti 

kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsa, Vadvirág utca vízhálózatának rekonstrukciós munkálatairól 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés a D. Szabó Károly utca közvilágításának kiépítéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.10. Tárgy: Ócsa közigazgatási területén található egyes közterületek elnevezése 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.11. Tárgy: Döntés az ócsai 1449 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatosan tett 

ajánlatról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.12. Tárgy: Döntés Ócsa Város vízkár-elhárítási tervének elkészítéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.13. Tárgy: Döntés villamos energia beszerzésről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

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

beérkezett pályázatok elbírálásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

8.2. Tárgy: Döntés a behajthatatlannak minősített adótartozások kivezetéséről 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 

 

8.3. Tárgy: Kitüntető díjak adományozása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Napirend tárgya: 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

/Hantos Péter képviselő megérkezik z ülésterembe, a Képviselő-testület 9 fővel van jelen./ 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

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

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

231/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 
 
 

Napirend tárgya: 
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3.1.Tárgy: Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó 

Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére megállapított megbízási díj 

felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

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

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás és a Nagykadácsi 

Egészségügyi Szolgáltató Kft. között – a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására – 2007. 

október 2. napján kötött megbízási szerződés 6. pontjában szereplő megbízási díj összegét 

2018. január 1. napjától 4.006.000 Ft/hó-ra módosítja azzal, hogy javasolt emelés 

önkormányzatokra jutó része 2.433.000 Ft/hó, míg az OEP finanszírozás mértéke 1.573.000 

Ft/hó. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint előkészített és jelen 

napirend mellékleteként csatolt „Megállapodás 9. számú módosítása” elnevezésű szerződés 

aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

232/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás és a Nagykadácsi 

Egészségügyi Szolgáltató Kft. között – a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására – 2007. 

október 2. napján kötött megbízási szerződés 6. pontjában szereplő megbízási díj összegét 

2018. január 1. napjától 4.006.000 Ft/hó-ra módosítja azzal, hogy javasolt emelés 

önkormányzatokra jutó része 2.433.000 Ft/hó, míg az OEP finanszírozás mértéke 1.573.000 

Ft/hó. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint előkészített és jelen 

napirend mellékleteként csatolt „Megállapodás 9. számú módosítása” elnevezésű szerződés 

aláírására. 

 

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

Felelős: 1.)-2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.2. Tárgy: Döntés a 2018. évi belső ellenőrzési munkatervről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

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

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vezetői tevékenységet ellátó Fodor 

Pálné Egyéni Vállalkozó (2310 Szigetszentmiklós, Hunyadi u. 3.) által elkészített 2018. évi 

belső ellenőri ütemtervet és a napirendhez csatolt mellékleteket ("Kockázatelemzés", valamint 

"A belső ellenőrzés 2018. évi munkaidő mérlege") jóváhagyólag elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

233/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vezetői tevékenységet 

ellátó Fodor Pálné Egyéni Vállalkozó (2310 Szigetszentmiklós, Hunyadi u. 3.) által elkészített 

2018. évi belső ellenőri ütemtervet és a napirendhez csatolt mellékleteket 

("Kockázatelemzés", valamint "A belső ellenőrzés 2018. évi munkaidő mérlege") 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     --- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.3. Tárgy: Döntés az étkezési térítési díjak vállalkozási szerződésben foglaltak 

szerinti KSH által közölt inflációs ráta szerinti mértékkel történő emeléséről és a 

vonatkozó rendeletek megfelelő módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

 

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

a rendelet módosítását. 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

…/2017./…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

a bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 
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1.§ 

 

A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

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

 

„A bölcsődei gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége 402 Ft+ÁFA/fő/nap.” 

 

2.§ 

 

Az R. 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A bölcsődei étkezési térítési díj 402 Ft+ÁFA/fő/nap, amely a reggeli, a tízórai, az ebéd és az 

uzsonna költségét foglalja magában.” 

 

3.§ 

 

Az R. 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 1.584 Ft/fő/nap, amelynek alapja az étkezési 

térítési díj (27 % ÁFA tartalommal) és a gondozási díj (ÁFA-mentes) összege.” 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet 2018. január 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 

 

19/2017. (XI.29.) ÖK. RENDELETET 

a bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

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

bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

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

 

„A bölcsődei gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége 402 Ft+ÁFA/fő/nap.” 
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2.§ 

 

Az R. 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A bölcsődei étkezési térítési díj 402 Ft+ÁFA/fő/nap, amely a reggeli, a tízórai, az ebéd és az 

uzsonna költségét foglalja magában.” 

 

3.§ 

 

Az R. 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 1.584 Ft/fő/nap, amelynek alapja az étkezési 

térítési díj (27 % ÁFA tartalommal) és a gondozási díj (ÁFA-mentes) összege.” 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

 

 …/2017./…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 

17/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint 92. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. 

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

melléklete lép.  

 

2.§ 

 

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal 
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m e g a l k o t t a  a 

 

20/2017. (XI.29.) ÖK. RENDELETET 

a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 

17/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint 92. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. 

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

melléklete lép.  

 

2.§ 

 

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Napirend tárgya: 

3.4. Tárgy: …/2017. (…) rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

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

módosításáról 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

 

2017./…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

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

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

 

1.§ 
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A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a 

következő (7)-(10) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) E rendelet értelmezésében a reklámhordozó adókötelezettségét a Htv. 11/A. § 

tartalmazza. 

(8) A (7) bekezdés szerinti esetben az adó alanyát a Htv. 12/A. §-a szabályozza. 

(9) A (7) bekezdés szerinti esetben az adó alapját a Htv. 15/A. § határozza meg. 

(10) A (9) bekezdés szerinti adóalap esetén az adó mértéke 0 Ft/m2.” 

 

2.§ 

 

Hatályát veszti az R. 10. § (3)-(10) bekezdése. 

 

3.§ 

 

Hatályát veszti az R. 1. melléklete. 

 

4.§ 

 

Hatályát veszti az R. 2. melléklete. 

 

5.§ 

 

E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

21/2017. (XI.29.) ÖK. RENDELETET 

a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

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

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

 

1.§ 

 

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a 

következő (7)-(10) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) E rendelet értelmezésében a reklámhordozó adókötelezettségét a Htv. 11/A. § 

tartalmazza. 

(8) A (7) bekezdés szerinti esetben az adó alanyát a Htv. 12/A. §-a szabályozza. 

(9) A (7) bekezdés szerinti esetben az adó alapját a Htv. 15/A. § határozza meg. 

(10) A (9) bekezdés szerinti adóalap esetén az adó mértéke 0 Ft/m2.” 

 

2.§ 
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Hatályát veszti az R. 10. § (3)-(10) bekezdése. 

 

3.§ 

 

Hatályát veszti az R. 1. melléklete. 

 

4.§ 

 

Hatályát veszti az R. 2. melléklete. 

 

5.§ 

 

E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Napirend tárgya: 

3.5. Tárgy: Döntés lakossági járdaépítés támogatása tárgyában pályázat kiírásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Kánai Gergely képviselő elmondja, felmerült problémaként, hogy több helyen nem olyan 

minőségben készült el a járda, ahogyan azt a lakosok vállalták. A Városfejlesztési Bizottság 

javaslata az, hogy tegyék utófinanszírozottá a sóder és a cement árát és ez a szerződés-

tervezetbe kerüljön bele.  

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy éves szinten 30-40 db pályázat érkezik be 

járdaépítéssel kapcsolatban. Félő, ha a lakosoknak kell finanszírozni előre az anyagot, nem 

készül több járda.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő szerint lehet, hogy a járda elkészül, de az első télen felfagy, 

ezáltal az utófinanszírozás sem jó megoldás. Véleménye az, hogy fel kell hívni a lakosság 

figyelmét arra, hogy a szerződést be kell tartani.  

 

Bukodi Károly polgármester véleménye szerint fel kell függeszteni a lakossági járdaépítési 

programot és ezáltal a járdaépítési pályázatot 2018. évre. Megjegyzi, hogy a Városfejlesztési 

Bizottság nyugodtan kimenet és megnézheti az elkészült járdákat, ne a műszaki iroda 

dolgozójára háruljon mindez, „több szem, többet lát”.  

 

Hantos Péter képviselő úgy gondolja, hogy a város ne finanszírozzon olyan projekteket, 

amelyek nem emelik a városképet. Elmondja még, hogy azért van a városnak műszaki irodája, 

mert valami féle szakértelmet várnak el ettől a szervtől. Nem gondolja, hogy a képviselőknek, 

bizottsági tagoknak kellene kivonulnia az utcára és vizsgálgatni a járdákat. Azzal egyetért, 

hogy talán célravezetőbb lenne, ha nem a lakosokra bíznák a járdaépítést, hanem tervszerűen 

(anyaggal, kivitelezővel) kezdenének építeni járdát.  

Puskás Imre képviselő egyetért azzal, hogy fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy 

járdát építeni bizonyos szabályok szerint lehet, mindegy, hogy önkormányzat által támogatott 

vagy sem. Esetlegesen már a meglévő járdák kijavítására is fel lehetne szólítani az embereket.  

 

Bukodi Károly polgármester javaslata a következő: 2018. évre ne hirdessék meg a 

járdaépítési pályázatot.  
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Kánai Gergely képviselő támogatja a járdaépítési program felfüggesztését. Az előző 

módosító indítványát visszavonja. 

 

Puskás Imre képviselő szintén támogatja a járdaépítési program felfüggesztését és a 

módosító indítványát visszavonja. 

 

Hantos Péter képviselő támogatja a járdaépítési program felfüggesztését, egyben javasolja, 

hogy dolgozzanak ki egy új rendszert a járdaépítéssel kapcsolatban.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lakossági járdaépítési programot 

felfüggeszti és ezáltal járdaépítési pályázatot a 2018. évre nem hirdet meg. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

234/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lakossági járdaépítési 

programot felfüggeszti és ezáltal járdaépítési pályázatot a 2018. évre nem hirdet meg. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     ---- 

 

Napirend tárgya: 

3.6. Tárgy: Tájékoztatás az Adóügyi Iroda által nyilvántartott 2017. december 31-én 

kivezetésre kerülő elévülő tételekről 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 

 

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

javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző tájékoztatása alapján a 2017. december 31-ig 

elévült 26.105.204 Ft adóhátralék és 1.876.201 Ft adótúlfizetés törlését tudomásul veszi az 

alábbi részletezés szerint:  

 

Adónem Törlés  Előírás 

Építményadó 38 550    52 200    

Magánszemélyek kommunális 

adója 
15 400    915 126    

Idegenforgalmi adó tartózkodás 

után 
0    193 793    

Helyi iparűzési adó 1 696 155    4 489 913    

Gépjárműadó 48 361    10 191 194    

Pótlék 71 261    10 182 644    
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Talajterhelési díj 6 474    80 334    

Összesen 1 876 201    26 105 204    

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

235/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző tájékoztatása alapján a 2017. 

december 31-ig elévült 26.105.204 Ft adóhátralék és 1.876.201 Ft adótúlfizetés törlését 

tudomásul veszi az alábbi részletezés szerint:  

 

Adónem Törlés  Előírás 

Építményadó 38 550    52 200    

Magánszemélyek kommunális 

adója 
15 400    915 126    

Idegenforgalmi adó tartózkodás 

után 
0    193 793    

Helyi iparűzési adó 1 696 155    4 489 913    

Gépjárműadó 48 361    10 191 194    

Pótlék 71 261    10 182 644    

Talajterhelési díj 6 474    80 334    

Összesen 1 876 201    26 105 204    

 

Határidő: 2017. december 31.  

Felelős:     polgármester  

 

 

Napirend tárgya: 

4.1. Tárgy: .../2017.(…) önkormányzati rendelet-tervezet 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 előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra a rendelet-

tervezetet. 

 

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

elfogadásra a rendelet-tervezetet. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

 

2017./…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 

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

(költségvetés előirányzat-módosítás) 
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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: 1.262.760.737 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-

kettőszázhatvankettőmillió-hétszázhatvanezer-hétszázharminchét forintban határozza 

meg. 

 

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

összege -54.803.282 Ft.  

 

1.179.744.654 Ft Költségvetési bevétellel 

1.234.547.936 Ft Költségvetési kiadással 

-54.803.282 Ft Költségvetési egyenleggel 

 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  

 (-700.329 Ft) +(-55.503.611) 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 

42.715.038  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 
forintban 

(3) Önkormányzati működés támogatásai:                  432.696.078 

 
forintban 
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(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:                1.262.760.737 

 
forintban 

(5) Önkormányzat működési kiadásai:                1.049.843.769 

 

1.) Személyi juttatások 340.894.766 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 87.991.815 

3.) Dologi kiadások 390.368.181 

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 

25.563.000 

 

(6) Tartalék:            47.447.614 

 
forintban 

 

1.) Általános tartalék 12.595.208  

2.) Céltartalék 34.852.406  

 
forintban 

(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai:      212.792.443 

 
forintban 

a) Beruházások 30.293.115 

b) Felújítások 181.899.328 

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 
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KIADÁSOK ÖSSZESEN:                  1.262.760.737 

 

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

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

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

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

a) Kötelező feladatok 

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

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

 

b) Önként vállalt feladatok 

- fizikoterápia 

- labor helyi tevékenysége 

- civil szervezetek támogatása 

 

c) Állami, államigazgatási feladatok 

- 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 

1.251.744.244 Ft-ban határozza meg. 

 

Önkormányzat Működési támogatásai   432.696.078 Ft 

Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről   42.715.038 Ft 

Közhatalmi bevételek:    409.300.000 Ft 

Működési bevétel:                    92.034.300 Ft 

 Felhalmozási bevételek:                 70.000.000 Ft 

 Maradvány igénybevétele      82.857.590.Ft 

 

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

1.251.744.244 Ft-ban határozza meg. 

 

Személyi juttatások:                  55.959.574 Ft 

Munkaadókat terhelő jár.      12.666.337 Ft 

Dologi kiadások:     257.003.529 Ft 

Ellátottak pénzbeni juttatásai:     25.563.000 Ft 

Egyéb működési célú kiadások:   129.490.117 Ft 

Tartalékok:       47.447.614 Ft 

Felhalmozási költségvetési kiadások::  212.792.443 Ft 
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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: 485.944.150 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 

169.686.708 Ft-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:                 2.000.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:              167.686.708 Ft 

 

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

169.686.708 Ft-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    97.311.400 Ft 

 Munkaadókat terhelő jár.    23.541.308 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 315.805.560 Ft-ban határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                   8.778.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:      307.027.560 Ft 
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(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:   183.046.692 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.     50.546.868 Ft 

  Dologi kiadások:      82.044.159 Ft 

  Beruházások:           167.841 Ft 

   

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 

11.468.375 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                     40.000 Ft 

Működési célú átvett pénzeszközök:                    40.000 Ft 

  Önkormányzati támogatás:               11.229.882 Ft  

                        Költségvetési maradvány igénybevétele:                            158.493 Ft       

 

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

11.468.375 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:      4.577.100 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.                1.237.302 Ft 

  Dologi kiadások:                 3.986.493 Ft 

Beruházások (Könyvállomány növ.):   1.667.480 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 12.595.208. Ft általános tartalékot és 62.940.682 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.” 
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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. 

 

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. § 
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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. október 

01. 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 

 

22/2017. (XI.29.) ÖK. RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 

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

(költségvetés előirányzat-módosítás) 

 

 

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: 1.262.760.737 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-

kettőszázhatvankettőmillió-hétszázhatvanezer-hétszázharminchét forintban határozza 

meg. 

 

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

összege -54.803.282 Ft.  

 

1.179.744.654 Ft Költségvetési bevétellel 

1.234.547.936 Ft Költségvetési kiadással 

-54.803.282 Ft Költségvetési egyenleggel 

 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  

 (-700.329 Ft) +(-55.503.611) Ft=- 54.803.282 Ft/ 
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(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 

42.715.038  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 
forintban 

(3) Önkormányzati működés támogatásai:                  432.696.078 

 
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:                1.262.760.737 

 
forintban 

(5) Önkormányzat működési kiadásai:                1.049.843.769 

 

1.) Személyi juttatások 340.894.766 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 87.991.815 

3.) Dologi kiadások 390.368.181 

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 

25.563.000 
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(6) Tartalék:            47.447.614 

 
forintban 

 

1.) Általános tartalék 12.595.208  

2.) Céltartalék 34.852.406  

 
forintban 

(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai:      212.792.443 

 
forintban 

a) Beruházások 30.293.115 

b) Felújítások 181.899.328 

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:                  1.262.760.737 

 

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

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

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

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

a) Kötelező feladatok 

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

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

 

b) Önként vállalt feladatok 

- fizikoterápia 

- labor helyi tevékenysége 

- civil szervezetek támogatása 

 

c) Állami, államigazgatási feladatok 

- 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.” 
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3. § 
 

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

 

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

1.251.744.244 Ft-ban határozza meg. 

 

Önkormányzat Működési támogatásai   432.696.078 Ft 

Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről   42.715.038 Ft 

Közhatalmi bevételek:    409.300.000 Ft 

Működési bevétel:                    92.034.300 Ft 

 Felhalmozási bevételek:                 70.000.000 Ft 

 Maradvány igénybevétele      82.857.590.Ft 

 

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

1.251.744.244 Ft-ban határozza meg. 

 

Személyi juttatások:                  55.959.574 Ft 

Munkaadókat terhelő jár.      12.666.337 Ft 

Dologi kiadások:     257.003.529 Ft 

Ellátottak pénzbeni juttatásai:     25.563.000 Ft 

Egyéb működési célú kiadások:   129.490.117 Ft 

Tartalékok:       47.447.614 Ft 

Felhalmozási költségvetési kiadások::  212.792.443 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: 485.944.150 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 

169.686.708 Ft-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:                 2.000.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:              167.686.708 Ft 

 

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

169.686.708 Ft-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    97.311.400 Ft 

 Munkaadókat terhelő jár.    23.541.308 Ft 

 Dologi kiadások:     47.334.000 Ft 
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 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 315.805.560 Ft-ban határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                   8.778.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:      307.027.560 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:   183.046.692 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.     50.546.868 Ft 

  Dologi kiadások:      82.044.159 Ft 

  Beruházások:           167.841 Ft 

   

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 

11.468.375 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                     40.000 Ft 

Működési célú átvett pénzeszközök:                    40.000 Ft 

  Önkormányzati támogatás:               11.229.882 Ft  

                        Költségvetési maradvány igénybevétele:                            158.493 Ft       
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(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2017. évi kiadási előirányzatát 

11.468.375 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:      4.577.100 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.                1.237.302 Ft 

  Dologi kiadások:                 3.986.493 Ft 

Beruházások (Könyvállomány növ.):   1.667.480 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 12.595.208. Ft általános tartalékot és 62.940.682 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. 

 

13. § 
 

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

 

14. § 
 

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

01. napjától kell alkalmazni. 

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

 

Napirend tárgya: 

4.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2017. III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2017. III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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236/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

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

negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ----- 

 

Napirend tárgya: 

4.3. Tárgy: Döntés az illetményalap 2018. évi emeléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

és egy módosító javaslata van, egységesen 16%-os legyen az emelés mind a köztisztviselői 

személyi illetmény, mind pedig a munkajogi jogviszonyban foglalkoztatottak esetében.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. az Ócsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2018. január 1. 

napjától 45.000 Ft-ban állapítja meg, a köztisztviselői személyi illetmény esetén az 

emelés mértékét 16 %-ban határozza meg, továbbá a munkajogi jogviszonyban 

foglalkoztatott alkalmazottak munkabérének egységesen 16 %-kal történő emelését 

támogatja. 

2. az 1. pontban meghatározottak finanszírozásához a 2018. évi költségvetésben 

biztosítja az emeléshez szükséges évi 15.210.228,- Ft mértékű előirányzatot. 

3. felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előterjesztésekor legyen figyelemmel 

az 1.)-2.) pontban foglaltakra. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

237/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. az Ócsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2018. január 1. 

napjától 45.000 Ft-ban állapítja meg, a köztisztviselői személyi illetmény esetén az 

emelés mértékét 16 %-ban határozza meg, továbbá a munkajogi jogviszonyban 

foglalkoztatott alkalmazottak munkabérének egységesen 16 %-kal történő 

emelését támogatja. 

2. az 1. pontban meghatározottak finanszírozásához a 2018. évi költségvetésben 

biztosítja az emeléshez szükséges évi 15.210.228,- Ft mértékű előirányzatot. 

3. felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előterjesztésekor legyen 

figyelemmel az 1.)-2.) pontban foglaltakra. 

 

Határidő: 1.)-3.) azonnal 

Felelős:    1.)-2.) ---, 3.) jegyző 
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Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

 

2017./…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

a köztisztviselői illetményalapról 

 

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

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed az Ócsai Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 

foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre. 

 

2. § 

 

A Hivatal köztisztviselői illetményalapja – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvényben, valamint a mindenkori Magyarország központi költségvetéséről szóló 

törvényben foglaltaktól eltérően – 45.000 Ft összegben kerül meghatározásra. 

 

3.§ 

 

E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

23/2017. (XI.29.) ÖK. RENDELETET 

a köztisztviselői illetményalapról 

 

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

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

 

 

A rendelet hatálya kiterjed az Ócsai Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 

foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre. 

 

2. § 

 

A Hivatal köztisztviselői illetményalapja – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvényben, valamint a mindenkori Magyarország központi költségvetéséről szóló 

törvényben foglaltaktól eltérően – 45.000 Ft összegben kerül meghatározásra. 

 

3.§ 

 

E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 
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Napirend tárgya: 

4.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

elfogadásra javasolja. Megjegyzi a beruházási kiadások előirányzata Ócsa város egészére 5 

millió forint alatt van, szerinte ez nagyon kevés összeg a településre nézve.  

 

Kánai Gergely képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság támogatja a 

koncepció elfogadását. 

 

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

elfogadását. 

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság is támogatja a koncepció 

elfogadását. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évre szóló 

költségvetési koncepcióját elfogadja és hozzájárul a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet 

elkészítéséhez szükséges munka folytatásához a következők figyelembevételével: 

 

1. Elsősorban biztosítani kell a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának 

fedezetét, figyelembe véve az önkormányzati törvény rendelkezéseit a kiadások 

minimalizálása mellett, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

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

támogatásokat és amennyiben jogszabályi lehetőség van rá, megszűntetni azokat, 

amelyeket saját bevétel nem fedez. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

3. A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a 

kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy 

megtakarításokat lehessen elérni. A tervezés feladatorientált legyen. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 
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4. A dologi kiadások tervezése valamennyi intézmény vonatkozásában legfeljebb a 

2017. évi tervezett összegben történhet úgy, hogy a kiadási előirányzatok a lehető 

legszigorúbb takarékosság mellett, a törvényi minimum szintjét figyelembe véve 

biztosítsák a feladatellátást. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

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

követelményeinek megfelelni, valamint javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a 

hiány/kiadások csökkentését. 

 

Felelős:  polgármester, költségvetési szervek vezetői 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

6. Az önkormányzat valamennyi közalkalmazott és köztisztviselő számra biztosítja a 

jogszabályokban előírt illetményeket, pótlékokat, és juttatásokat. A köztisztviselői 

illetményalap 2018. január 1-jétől 45.000 Ft, melyet a Képviselő-testület 

rendeletben szabályoz. 

 

 Felelős: jegyző, polgármester, költségvetési szervek vezetői 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

7. A 2018. évi költségvetésnek megfelelően limitálni kell a megbízási díjakat és a 

további jogviszonyok díjazását. Ezen túlmenően a nem rendszeres személyi 

juttatások előirányzata a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest nem növelhető, a 

külső személyi juttatásokat a lehető legminimálisabb mértékre kell csökkenteni. 

 

Felelős:  polgármester, intézményvezetők 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

 

8. Az intézmények kihasználtságának felülvizsgálata történjen meg és amennyiben más 

formában gazdaságosabb az intézmények szervezeti működtetése, történjen meg az 

átszervezés. 

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

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

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

és csökkenteni a létszámot. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell 

terjednie. 
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Felelős:   jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

10. Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében 2018-

ben is szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell 

folytatni. 

 

Felelős:   jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

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

kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

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

hozzájárul az egyes forgalomképes vagyontárgyak 2018. évi értékesítésének 

előkészítéséhez. 

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

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

kötelezően adandó juttatásokkal lehet tervezni.  

 

Felelős:   jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

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

szükséges további pályázati lehetőségek igénybevétele és a kiadások csökkentése.   

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

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

működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges. 

 

Felelős:   jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja 
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16. A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a 

bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 

 

Felelős:   jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

17. Az önkormányzat tulajdonában álló nonprofit vállalkozások esetében tovább kell 

vizsgálni az egyes takarékossági lehetőségeket.  

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

18. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő 

egyeztetés útján kell kialakítani. 

 

Felelős:   jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

238/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzatának 2018. 

évre szóló költségvetési koncepcióját elfogadja és hozzájárul a 2018. évi költségvetési 

rendelet-tervezet elkészítéséhez szükséges munka folytatásához a következők 

figyelembevételével: 

 

1. Elsősorban biztosítani kell a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának 

fedezetét, figyelembe véve az önkormányzati törvény rendelkezéseit a kiadások 

minimalizálása mellett, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

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

támogatásokat és amennyiben jogszabályi lehetőség van rá, megszűntetni azokat, 

amelyeket saját bevétel nem fedez. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

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

kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy 

megtakarításokat lehessen elérni. A tervezés feladatorientált legyen. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

4. A dologi kiadások tervezése valamennyi intézmény vonatkozásában legfeljebb a 

2017. évi tervezett összegben történhet úgy, hogy a kiadási előirányzatok a lehető 

legszigorúbb takarékosság mellett, a törvényi minimum szintjét figyelembe véve 

biztosítsák a feladatellátást. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

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

követelményeinek megfelelni, valamint javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a 

hiány/kiadások csökkentését. 

 

Felelős:  polgármester, költségvetési szervek vezetői 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

6. Az önkormányzat valamennyi közalkalmazott és köztisztviselő számra biztosítja a 

jogszabályokban előírt illetményeket, pótlékokat, és juttatásokat. A köztisztviselői 

illetményalap 2018. január 1-jétől 45.000 Ft, melyet a Képviselő-testület 

rendeletben szabályoz. 

 

 Felelős: jegyző, polgármester, költségvetési szervek vezetői 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

7. A 2018. évi költségvetésnek megfelelően limitálni kell a megbízási díjakat és a 

további jogviszonyok díjazását. Ezen túlmenően a nem rendszeres személyi 

juttatások előirányzata a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest nem növelhető, a 

külső személyi juttatásokat a lehető legminimálisabb mértékre kell csökkenteni. 

 

Felelős:  polgármester, intézményvezetők 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

8. Az intézmények kihasználtságának felülvizsgálata történjen meg és amennyiben más 

formában gazdaságosabb az intézmények szervezeti működtetése, történjen meg az 

átszervezés. 

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

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

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

és csökkenteni a létszámot. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell 

terjednie. 

 

Felelős:   jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

10. Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében 2018-

ben is szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell 

folytatni. 

 

Felelős:   jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

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

kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

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

hozzájárul az egyes forgalomképes vagyontárgyak 2018. évi értékesítésének 

előkészítéséhez. 

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

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

kötelezően adandó juttatásokkal lehet tervezni.  

 

Felelős:   jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

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

szükséges további pályázati lehetőségek igénybevétele és a kiadások csökkentése.   

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

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

működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges. 

 

Felelős:   jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja 

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

bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 

 

Felelős:   jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

17. Az önkormányzat tulajdonában álló nonprofit vállalkozások esetében tovább kell 

vizsgálni az egyes takarékossági lehetőségeket.  

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

18. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő 

egyeztetés útján kell kialakítani. 

 

Felelős:   jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

Napirend tárgya: 

4.5. Tárgy: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodása módosításának elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

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

támogatja a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Buza Ernő képviselő elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság is javasolja elfogadásra a 

határozati javaslatot. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja 

el: 

 

I. 
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1) „A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 

felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Lórév Község 

Önkormányzata, Makád Község Önkormányzata, Szigetbecse Község Önkormányzata, 

és Ócsa Város Önkormányzata, 

2) A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a következők szerint: 

Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő rendelkezései, 

kiemelve a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett szilárdhulladék-

gazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörök átruházásáról 

szóló rendelkezéseket, nem vonatkoznak és nem alkalmazandók a Duna-Tisza közében 

elhelyezkedő tagönkormányzatokra. A Duna-Tisza közében elhelyezkedő 

tagönkormányzatok a következők: Akasztó Község Önkormányzata, Apaj Község 

Önkormányzata, Aporka Község Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, 

Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, 

Dunavecse Város Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, 

Kunpeszér Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, 

Majosháza Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton 

Község Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton 

Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség 

Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata. 

3) A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következők szerint módosul: 

a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi Információnyújtás, 

önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35.§ (1) bekezdésében megállapított 

rendeletalkotási tárgykörben, 

4) A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul: 

részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program 

környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a rendelkezésére álló 

adatokat, információkat megadja, 

5) A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti. 

 

II. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak 

szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét. 

 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

239/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

I. 



37 

 

 

1) „A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 

felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Lórév Község 

Önkormányzata, Makád Község Önkormányzata, Szigetbecse Község Önkormányzata, 

és Ócsa Város Önkormányzata, 

2) A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a következők szerint: 

Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő rendelkezései, 

kiemelve a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett szilárdhulladék-

gazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörök átruházásáról 

szóló rendelkezéseket, nem vonatkoznak és nem alkalmazandók a Duna-Tisza közében 

elhelyezkedő tagönkormányzatokra. A Duna-Tisza közében elhelyezkedő 

tagönkormányzatok a következők: Akasztó Község Önkormányzata, Apaj Község 

Önkormányzata, Aporka Község Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, 

Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, 

Dunavecse Város Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, 

Kunpeszér Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, 

Majosháza Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton 

Község Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton 

Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség 

Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata. 

3) A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következők szerint módosul: 

a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi Információnyújtás, 

önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35.§ (1) bekezdésében megállapított 

rendeletalkotási tárgykörben, 

4) A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul: 

részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program 

környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a rendelkezésére álló 

adatokat, információkat megadja, 

5) A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti. 

 

II. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak 

szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.6. Tárgy: Döntés a Kertváros Szociális Központ dolgozóinak jutalmazásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság nem javasolja a kérelem 

elfogadását. 
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Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elviekben támogatja a Kertváros Szociális Központ 

dolgozói év végi jutalmazását, azonban ennek finanszírozása érdekében a 2017. évi 

költségvetéséből nem áll módjában biztosítani a kért 888.000 Ft összeget. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

 

240/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elviekben támogatja a 

Kertváros Szociális Központ dolgozói év végi jutalmazását, azonban ennek finanszírozása 

érdekében a 2017. évi költségvetéséből nem áll módjában biztosítani a kért 888.000 Ft 

összeget. 

 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.7 .Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatal előzetes tulajdonosi hozzájárulás 

iránti kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

határozati javaslat elfogadását. A bizottsági ülésen azt fogalmazták meg, hogy az utcai 

homlokzatot ne érintse a beruházás. 

 

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

javaslat elfogadását.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy támogatja a Pest Megyei Kormányhivatal kérelmét és megadja az 

előzetes tulajdonosi hozzájárulását a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1903 hrsz. 

alatt nyilvántartott ingatlan (jelenleg Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatal 

Okmányirodája) – amely természetben 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. szám alatt 

fekszik - irodai helységeiben integrált kormányzati ügyfélszolgálat (kormányablak) 

kialakítása érdekében szükséges beruházáshoz azzal a feltétellel, hogy az átépítés 

során az épület a Bajcsy-Zsilinszky utca felőli homlokzati arculatát változatlanul 

megtartja. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett előzetes tulajdonosi hozzájárulás 

elkészítésére, és aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

241/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy támogatja a Pest Megyei Kormányhivatal kérelmét és megadja az 

előzetes tulajdonosi hozzájárulását a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1903 

hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (jelenleg Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli 

Járási Hivatal Okmányirodája) – amely természetben 2364 Ócsa, Bajcsy-

Zsilinszky u. 26. szám alatt fekszik - irodai helységeiben integrált kormányzati 

ügyfélszolgálat (kormányablak) kialakítása érdekében szükséges beruházáshoz 

azzal a feltétellel, hogy az átépítés során az épület a Bajcsy-Zsilinszky utca felőli 

homlokzati arculatát változatlanul megtartja. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett előzetes tulajdonosi 

hozzájárulás elkészítésére, és aláírására. 

 

Határidő: 1-2.) azonnal és folyamatos  

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

Napirend tárgya: 

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsa, Vadvirág utca vízhálózatának rekonstrukciós 

munkálatairól 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

megrendelését. 

 

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

megrendelését. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t bízza meg az Ócsa, Vadvirág utca 

ivóvízhálózatának rekonstrukciójával. A vállalkozási díj mértéke bruttó 25.400.000 Ft, 

amelynek finanszírozása érdekében Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésben 

elkülönített céltartalék összegéből csoportosítja át a megfelelő összeget a beruházási 

költségek terhére (amely a bérleti díjból kompenzálásra kerül). 

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

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

242/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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1.) a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t bízza meg az Ócsa, Vadvirág utca 

ivóvízhálózatának rekonstrukciójával. A vállalkozási díj mértéke bruttó 25.400.000 Ft, 

amelynek finanszírozása érdekében Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésben 

elkülönített céltartalék összegéből csoportosítja át a megfelelő összeget a beruházási 

költségek terhére (amely a bérleti díjból kompenzálásra kerül). 

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

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

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

Felelős:     1.)--, 2.) polgármester 

 

Napirend tárgya: 

4.9 .Tárgy: Döntés a D. Szabó Károly utca közvilágításának kiépítéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Kánai Gergely képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a legolcsóbb árajánlat elfogadását 

javasolja a Városfejlesztési Bizottság. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság a legkedvezőbb ajánlatot adó 

Kalipron Kft-t javasolja a kivitelezési munkák megbízásával. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a belterületen elhelyezkedő ócsai 871/1 869, 868 hrsz. alatt 

nyilvántartott D. Szabó Károly utca közvilágítását ki kívánja építtetni a megfelelő köz- 

és közlekedés-biztonsági feltételek biztosítása érdekében, 

2.) az 1.) pontban foglaltakkal összhangban megbízza a Kalipron Kft.-t (1107 Budapest, 

Basa u. 26., adószám: 13757063-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-871639) a D. Szabó 

Károly utca közvilágítás kivitelezési munkálatainak elvégzésével. A vállalkozási díj: 

4.362.217,-Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

céltartalékból történt átcsoportosítást követően a beruházási kiadások terhére 

biztosítja. 

3.) felkéri a Polgármestert a 2.) pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási 

szerződés előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

243/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a belterületen elhelyezkedő ócsai 871/1 869, 868 hrsz. alatt 

nyilvántartott D. Szabó Károly utca közvilágítását ki kívánja építtetni a megfelelő 

köz- és közlekedés-biztonsági feltételek biztosítása érdekében, 

2.) az 1.) pontban foglaltakkal összhangban megbízza a Kalipron Kft.-t (1107 

Budapest, Basa u. 26., adószám: 13757063-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-871639) 

a D. Szabó Károly utca közvilágítás kivitelezési munkálatainak elvégzésével. A 
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vállalkozási díj: 4.362.217,-Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésének céltartalékból történt átcsoportosítást követően a beruházási 

kiadások terhére biztosítja. 

3.) felkéri a Polgármestert a 2.) pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási 

szerződés előkészítésére és a szerződés aláírására. 

Határidő: 1-3.) azonnal és folyamatos  

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

 

Napirend tárgya: 

4.10.Tárgy: Ócsa közigazgatási területén található egyes közterületek elnevezése 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

utcanevek elfogadását. 

 

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

utcanevek elfogadását. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0290/1 

helyrajzi számú közterületet – Ócsa Város Képviselő-testületének a közterületek 

elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatásának és a házszámok 

megállapításának egyes szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) önkormányzati 

rendeletének 4. §-a alapján – Mozdony utcának nevezi el. 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

244/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0290/1 

helyrajzi számú közterületet – Ócsa Város Képviselő-testületének a 

közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatásának és a 

házszámok megállapításának egyes szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) 

önkormányzati rendeletének 4. §-a alapján – Mozdony utcának nevezi el. 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

 

Határidő: 1.)-2) azonnal 

Felelős:     1.)---, 2.) jegyző 
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Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0290/2 helyrajzi számú 

közterületet – Ócsa Város Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, 

valamint az elnevezésük megváltoztatásának és a házszámok megállapításának 

egyes szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletének 4. §-a 

alapján – Mozdony utcának nevezi el, 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

245/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0290/2 helyrajzi számú 

közterületet – Ócsa Város Képviselő-testületének a közterületek 

elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatásának és a házszámok 

megállapításának egyes szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) önkormányzati 

rendeletének 4. §-a alapján – Mozdony utcának nevezi el, 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

 

Határidő: 1.)-2) azonnal 

Felelős:     1.)---, 2.) jegyző 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0290/3 helyrajzi számú 

közterületet – Ócsa Város Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, 

valamint az elnevezésük megváltoztatásának és a házszámok megállapításának egyes 

szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletének 4. §-a alapján – 

Mozdony utcának nevezi el, 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

246/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0290/3 helyrajzi számú 

közterületet – Ócsa Város Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, 

valamint az elnevezésük megváltoztatásának és a házszámok megállapításának 
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egyes szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletének 4. §-a 

alapján – Mozdony utcának nevezi el, 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

 

Határidő: 1.)-2) azonnal 

Felelős:     1.)---, 2.) jegyző 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: 1.)az ócsai 2086 helyrajzi 

számú Névtelen utca elnevezésű ingatlant – Ócsa Város Képviselő-testületének a 

közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatásának és a házszámok 

megállapításának egyes szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletének 4. §-

a alapján – Vágóhíd köznek nevezi el. 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzésére. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

247/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az ócsai 2086 helyrajzi számú Névtelen utca elnevezésű ingatlant – Ócsa Város 

Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 

megváltoztatásának és a házszámok megállapításának egyes szabályairól szóló 

10/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletének 4. §-a alapján – Vágóhíd köznek 

nevezi el. 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

 

Határidő: 1.)-2) azonnal 

Felelős: 1.)---, 2.) jegyző 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0310/1 helyrajzi 

számú közterületet – Ócsa Város Képviselő-testületének a közterületek 

elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatásának és a házszámok 

megállapításának egyes szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) önkormányzati 

rendeletének 4. §-a alapján – Vágóhíd utcának nevezi el. 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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248/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0310/1 

helyrajzi számú közterületet – Ócsa Város Képviselő-testületének a közterületek 

elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatásának és a házszámok 

megállapításának egyes szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) önkormányzati 

rendeletének 4. §-a alapján – Vágóhíd utcának nevezi el. 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

 

Határidő: 1.)-2) azonnal 

Felelős:     1.)---, 2.) jegyző 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) Ócsa-Soroksár Ipari és Vagyonkezelő Szövetkezet kizárólagos tulajdonában lévő 

ócsai 0291/48 helyrajzi számú kivett saját használatú út elnevezésű ingatlant – Ócsa 

Város Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 

megváltoztatásának és a házszámok megállapításának egyes szabályairól szóló 

10/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletének 4. §-a alapján – Jedlik Ányos köznek 

nevezi el. 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

249/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Ócsa-Soroksár Ipari és Vagyonkezelő Szövetkezet kizárólagos tulajdonában lévő 

ócsai 0291/48 helyrajzi számú kivett saját használatú út elnevezésű ingatlant – 

Ócsa Város Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, valamint az 

elnevezésük megváltoztatásának és a házszámok megállapításának egyes 

szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletének 4. §-a alapján – 

Jedlik Ányos köznek nevezi el. 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

 

Határidő: 1.)-2) azonnal 

Felelős:     1.)---, 2.) jegyző 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) Bán Mihály kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0291/78 helyrajzi számú kivett saját 

használatú út elnevezésű ingatlant – Ócsa Város Képviselő-testületének a 
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közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatásának és a 

házszámok megállapításának egyes szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) 

önkormányzati rendeletének 4. §-a alapján – Jedlik Ányos köznek nevezi el. 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

250/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Bán Mihály kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0291/78 helyrajzi számú kivett 

saját használatú út elnevezésű ingatlant – Ócsa Város Képviselő-testületének a 

közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatásának és a 

házszámok megállapításának egyes szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) 

önkormányzati rendeletének 4. §-a alapján – Jedlik Ányos köznek nevezi el. 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

 

Határidő: 1.)-2) azonnal 

Felelős:     1.)---, 2.) jegyző 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2047 helyrajzi 

számú közterület elnevezését Temető I. közről Révay Kálmán közre módosítja. 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

251/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2047 

helyrajzi számú közterület elnevezését Temető I. közről Révay Kálmán közre 

módosítja. 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

 

Határidő: 1.)-2) azonnal 

Felelős:     1.)---, 2.) jegyző 



46 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.11.Tárgy: Döntés az ócsai 1449 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatosan 

tett ajánlatról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

ingatlan megvásárlását, egyben javasolják, hogy a vételár ne haladja meg a 12 millió forintot. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság az ingatlan megvásárlását. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) támogatja a Kárpáti Péter Róbert és Kárpáti Péter Róbertné ½-½ tulajdonában lévő 

ócsai 1449 hrsz. alatt nyilvántartott és természetben 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 

54. szám alatti ingatlan megvásárlását a 2.) pontban meghatározott feltételek mellett, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlantulajdonosokkal 

folytasson tárgyalásokat a vételárról kilátásba helyezve a lehető legalacsonyabb 

vételárat oly módon, hogy annak mértéke nem haladhatja meg a 12.000.000 Ft-ot, 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a vételárról megegyezés történik, akkor e 

napirendet a Képviselő-testület ülésére ismételten vetesse fel a fizetési ütemezés és az 

egyéb adminisztratív tevékenységekkel kapcsolatos döntések meghozatala érdekében. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

252/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) támogatja a Kárpáti Péter Róbert és Kárpáti Péter Róbertné ½-½ tulajdonában lévő 

ócsai 1449 hrsz. alatt nyilvántartott és természetben 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky 

u. 54. szám alatti ingatlan megvásárlását a 2.) pontban meghatározott feltételek 

mellett, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlantulajdonosokkal 

folytasson tárgyalásokat a vételárról kilátásba helyezve a lehető legalacsonyabb 

vételárat oly módon, hogy annak mértéke nem haladhatja meg a 12.000.000 Ft-ot, 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a vételárról megegyezés történik, akkor 

e napirendet a Képviselő-testület ülésére ismételten vetesse fel a fizetési ütemezés 

és az egyéb adminisztratív tevékenységekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

érdekében. 

 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 



47 

 

4.12.Tárgy: Döntés Ócsa Város vízkár-elhárítási tervének elkészítéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság a legolcsóbb árajánlat 

elfogadását támogatja. 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság is a legkedvezőbb 

ajánlatot adó Hidrokultúra Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 3. § (1) 

bekezdés d) pontjában foglalt kötelezettségeként el kívánja készíttetni Ócsa Város 

vízkárelhárítási tervét, amelyre megbízza a Hidrokultúra Víz- és 

Környezetgazdálkodási Kft.-t (2092 Budakeszi, Rákóczi u. 55., adószám: 12205013-2-

13, cégjegyzékszám: 11709002-20578761) bruttó 571.500,- Ft vállalkozási díj 

ellenében, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének beruházási 

kiadások terhére biztosítja. 

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

előkészítésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására és a szerződés 

aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

253/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 3. § (1) 

bekezdés d) pontjában foglalt kötelezettségeként el kívánja készíttetni Ócsa Város 

vízkárelhárítási tervét, amelyre megbízza a Hidrokultúra Víz- és 

Környezetgazdálkodási Kft.-t (2092 Budakeszi, Rákóczi u. 55., adószám: 

12205013-2-13, cégjegyzékszám: 11709002-20578761) bruttó 571.500,- Ft 

vállalkozási díj ellenében, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének beruházási kiadások terhére biztosítja. 

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

előkészítésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására és a szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 1-2.) azonnal és folyamatos  

Felelős:     1.)--, 2.) polgármester 

 

Napirend tárgya: 

4.13.   Tárgy: Döntés villamos energia beszerzésről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, ha a mai napon nem választanak 

beszerzőt, akkor automatikusan az Elmű Zrt-hez kerül a település. Bekértek több árajánlatot, a 

legkedvezőbb ajánlatot a CYEB Kft. adta.  

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság a legolcsóbb árajánlatot 

adó CYEB Kft megbízását javasolja elfogadásra.  

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén a CYEB Kft 

megbízását javasolja. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a mellékelt táblázatban foglalt fogyasztási helyekre vonatkozó teljes 

villamos energia igény garantált ellátása tárgyában – figyelemmel a mellékelten 

csatolt árajánlatban foglaltakra – a CYEB Energiakereskedő Kft.-t (2000 Szentendre, 

Szmolnyica sétány 6/5) bízza meg 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig 

terjedő határozott időre. 

2.)  felkéri a Polgármestert, valamint a Jegyzőt az 1.) pontban megnevezett céggel 

kötendő villamos energia adásvételi szerződések előkészítésére és felhatalmazza azok 

aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

254/2017. (XI. 29.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a mellékelt táblázatban foglalt fogyasztási helyekre vonatkozó 

teljes villamos energia igény garantált ellátása tárgyában – figyelemmel a 

mellékelten csatolt árajánlatban foglaltakra – a CYEB Energiakereskedő Kft.-t 

(2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5) bízza meg 2018. január 1. napjától 

2018. december 31. napjáig terjedő határozott időre. 

2.)  felkéri a Polgármestert, valamint a Jegyzőt az 1.) pontban megnevezett céggel 

kötendő villamos energia adásvételi szerződések előkészítésére és felhatalmazza 

azok aláírására. 

 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

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

 

 

Napirend tárgya: 

7. Egyebek  

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy december 7-én közmeghallgatást 

tartanak. Meghívta Rácz Ferenc alezredest a Rendőrőrs parancsnokát, aki a közbiztonsággal 

kapcsolatos kérdésekre tud válaszolni, és Locskai István műszaki igazgatót, aki a 

hulladékszállítással kapcsolatos kérdésekre tud válaszolni.  
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A következő napirendi pont tárgyalására a polgármester zárt ülést rendel el. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly         dr. Molnár Csaba 

             polgármester           jegyző 


