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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 20. 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 

Kánai Gergely képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

   

Meghívottak: Pánczél Károly országgyűlési képviselő 

 Babák László Járási Hivatal vezetője 

 dr. Veres-Boros Lilla okmányiroda vezetője 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Távol van Hantos Péter és Kardos Zoltán 

képviselő. Kéri, tegyék meg a napirenddel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.  

 

Buza Ernő képviselő kéri felvenni 4.13. számú napirendként a „Döntés a polgármester és 

alpolgármester 2017. évben végzett munkájának elismeréséről” elnevezésű napirendet. 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete „Döntés a polgármester és alpolgármester 2017. évben 

végzett munkájának elismeréséről” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 

 

 

A döntéshozatalban7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

261/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Döntés a polgármester és alpolgármester 

2017. évben végzett munkájának elismeréséről” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni 4.14. számú napirendként a „Döntés az Ócsa Posta 

nyitvatartási idejének módosítása iránti kezdeményezés elbírálásáról” elnevezésű napirendet. 
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés az Ócsa Posta nyitvatartási idejének módosítása 

iránti kezdeményezés elbírálásáról” elnevezésű napirendet tárgyalásra elfogadja. 

 

A döntéshozatalban7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

262/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés az Ócsa Posta nyitvatartási idejének 

módosítása iránti kezdeményezés elbírálásáról” elnevezésű napirendet tárgyalásra elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

/Hantos Péter képviselő megérkezik az ülésterembe, a képviselő-testület 8 fővel van jelen./ 

 

 

Bukodi Károly polgármester kéri, hogy az érintett ügyfél kérelmére a Képviselő-testület a 

4.12. számú „Döntés az ócsai 1449 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatosan tett 

ajánlatról” elnevezésű napirendet zárt ülés keretében tárgyalja 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

 

263/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés az ócsai 1449 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlannal kapcsolatosan tett ajánlatról” elnevezésű napirendet zárt ülés 

keretében tárgyalja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott módosításokkal tárgyalásra elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

 

264/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 

módosításokkal tárgyalásra elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 
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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: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2017. évre szóló kockázatelemzésének 

elfogadása 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének 

elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.3. Tárgy: Beszámoló az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett tevékenységéről 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

3.4. Tárgy: Döntés az „Ócsai Kisbíró” önkormányzati havilap megjelentetéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.5. Tárgy: …./2017.(….) önkormányzati rendelettervezet a 2018. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

3.6. Tárgy: …./2017.(….) önkormányzati rendelettervezet az Ócsai Polgármesteri 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Döntés Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve és Helyi Építési 

Szabályzata módosításának kezdeményezéséről, a 07/21 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet az állatok tartásáról 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.3. Tárgy: Az anyakönyvi események térítési díjainak felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.4. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.5. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet az Ócsa településnév 

használatáról szóló 22/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 
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4.6. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet a temetőkről és a temetkezés 

rendjéről szóló 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.7. Tárgy: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Döntés Ócsa Város Főépítészének 2018. évre történő megbízásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10. Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) Ócsai 

Baptista Gyülekezet részére történő használatba adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.11. Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) 

Szakszon Réka egyéni vállalkozó részére történő használatba adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

ajánlatról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Tárgy: Döntés a polgármester és alpolgármester 2017. évben végzett munkájának 

elismeréséről 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

Tárgy: Döntés a posta nyitvatartási idejének módosítása iránti kezdeményezés 

elbírálásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

kinevezéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

8.2. Tárgy: Díszpolgári cím adományozása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

8.3. Tárgy: Döntés közcélú érdekeltségi hozzájárulás részletekben történő megfizetésnek 

engedélyezéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Napirend tárgya: 

9. Napirend előtti felszólalások 

 

Bukodi Károly polgármester köszönti a megjelent Pánczél Károly országgyűlési képviselő 

urat és megköszöni az elmúlt négy évben nyújtott munkáját és segítségét.  

 

Pánczél Károly országgyűlési képviselő megköszöni a meghívást. Előadja, hogy a Pest 

megyei önkormányzatok kezdeményezték a Megyei önkormányzaton keresztül a régió 

szétszedését és az erről szóló döntést a Kormány el is küldte Brüsszelbe. A Budapesttől való 

leválás után azonban pénz, csak 2021 után várható. Ezért a Kormány 80 milliárd forint 

támogatást nyújt Pest megyének fejlesztésekre. Elmondja még, hogy a polgármester úr 

nevével jegyezve van bent egy kérelem a Belügyminisztériumban a polgármesteri hivatal 

felújításának a befejezésére, elválva a sikeres KEOP-pályázattól. Illetve a két vasúti átjárónál 

a gyalogos átkelőhely kiépítésére van bent igény.  

 

 

Napirend tárgya: 

10. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

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

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

 

265/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2017. évre szóló kockázatelemzésének 

elfogadása 

 

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

napirendet és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 

2017. költségvetési évre elkészített Kockázatelemzés elnevezésű dokumentumot 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 
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266/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal 

vonatkozásában a 2017. költségvetési évre elkészített Kockázatelemzés elnevezésű 

dokumentumot jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Napirend tárgya: 

3.2.Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének 

elfogadása 

 

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

javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé a határozati javaslatot. 

 

Kánai Gergely képviselő elmondja, hogy a Városfejlesztési Bizottság is javasolja 

elfogadásra a határozati javaslatot. 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság módosító 

indítványa, hogy a képviselő-testület munkatervében a jelenleg július hónapban szereplő 

munkatervek kerüljenek felosztásra más hónapra és a Képviselő-testület 2018. július 

hónapban ne tartson ülést. 

 

dr. Molnár Csaba jegyző szerint hosszú idő a két hónapos szünet, nem javasolja.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára a 

munkaterv szerint július hónapban tárgyalandó napirendeket szétosztja és júliusban nem tart 

rendes ülést. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen és 5 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot elvetette: 

 

267/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság javaslatára a munkaterv szerint július hónapban tárgyalandó napirendeket szétosztja 

és júliusban nem tart rendes ülést. 

Határidő: ---- 

Felelős: ---- 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évre vonatkozó 

munkatervét elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

268/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 2018. évre vonatkozó munkatervét elfogadja. 

Határidő:  ---- 

Felelős:    polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.3.Tárgy: Beszámoló az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett 

tevékenységéről 

 

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

javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

 

269/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2017. 

évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: --- 

Felelős:   jegyző 

 

 

Napirend tárgya: 

3.4.Tárgy: Döntés az „Ócsai Kisbíró” önkormányzati havilap megjelentetéséről 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja 

elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

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

határozati javaslat elfogadását. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) a Mátyus Bt.-t (székhely: 2373 Dabas, Tavasz u. 7.) bízza meg az „Ócsai Kisbíró" 

önkormányzati lap előállítására 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő 

határozott időre. A megbízási díj: havi nettó 356.640,- Ft+17.832,- Ft ÁFA, összesen havi 

bruttó 374.742 Ft/lapszám. 

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

szerződés aláírására. 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

 

270/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Mátyus Bt.-t (székhely: 2373 Dabas, Tavasz u. 7.) bízza meg az „Ócsai Kisbíró" 

önkormányzati lap előállítására 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő 

határozott időre. A megbízási díj: havi nettó 356.640,- Ft+17.832,- Ft ÁFA, összesen havi 

bruttó 374.742 Ft/lapszám. 

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

szerződés aláírására.  

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

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.5. Tárgy: …./2017.(….) önkormányzati rendelet-tervezet a 2018. évi igazgatási 

szünet elrendeléséről 

 

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

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

…/2017./…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

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

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Jelen rendelet hatálya kiterjed az Ócsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által 

foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 

 

2.§ 

 

A Hivatal 2018. évi munkarendjében a nyári időszakban az igazgatási szünet 2018. augusztus 

6. napjától 2018. augusztus 10. napjáig tart. 

 

3.§ 

 

A Hivatal 2018. évi munkarendjében a téli időszakban az igazgatási szünet 2018. december 

27. napjától 2018. december 28. napjáig tart. 

 

4.§ 
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A Hivatal a 2-3. §-ban meghatározott igazgatási szünet tartama alatt csökkentett létszámmal – 

ügyeleti rendszerben – gondoskodik az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan 

intézkedést igénylő feladatok ellátásáról. 

 

5.§ 

 

E rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, és 2019. január 2. napján hatályát veszti. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

m e g a l k o t t a  a  

 

24/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet 

a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

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

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Jelen rendelet hatálya kiterjed az Ócsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által 

foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 

 

2.§ 

 

A Hivatal 2018. évi munkarendjében a nyári időszakban az igazgatási szünet 2018. augusztus 

6. napjától 2018. augusztus 10. napjáig tart. 

 

3.§ 

 

A Hivatal 2018. évi munkarendjében a téli időszakban az igazgatási szünet 2018. december 

27. napjától 2018. december 28. napjáig tart. 

 

4.§ 

 

A Hivatal a 2-3. §-ban meghatározott igazgatási szünet tartama alatt csökkentett létszámmal – 

ügyeleti rendszerben – gondoskodik az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan 

intézkedést igénylő feladatok ellátásáról. 

 

5.§ 

 

E rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, és 2019. január 2. napján hatályát veszti. 

 

 

Napirend tárgya: 
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3.6. Tárgy: …./2017.(….) önkormányzati rendelet-tervezet az Ócsai Polgármesteri 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság javasolja 

a rendelet megalkotását. 

 

Kánai Gergely képviselő kérdezi, hogy ez az illetménykiegészítés pontosan mit takar? 

 

dr. Molnár Csaba jegyző válaszában elmondja, hogy jogszabály lehetőséget ad az 

illetménykiegészítésre, jelen esetben ez 20%-ot jelent, ezt a rendeletet minden évben 

megalkotja a Képviselő-testület.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

…/2017./…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi 

illetménykiegészítéséről 

 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

1.§ 

 

E rendelet hatálya az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed 

ki és rendelkezéseit a 2018. tárgyévre kell alkalmazni. 

 

2. Az illetménykiegészítés mértéke 

2. § 

 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 

2018. évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

 

3. § 

 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 2018. 

évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

 

3. Záró rendelkezések 

4. § 

 

E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és 2018. december 31. napján hatályát veszti. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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



11 

 

m e g a l k o t t a  a  

 

25/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet 

az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi 

illetménykiegészítéséről 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

1.§ 

 

E rendelet hatálya az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed 

ki és rendelkezéseit a 2018. tárgyévre kell alkalmazni. 

 

2. Az illetménykiegészítés mértéke 

2. § 

 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 

2018. évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

 

3. § 

 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 2018. 

évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

 

3. Záró rendelkezések 

4. § 

 

E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és 2018. december 31. napján hatályát veszti. 

 

 

Napirend tárgya: 

4.1.Tárgy: Döntés Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve és Helyi Építési 

Szabályzata módosításának kezdeményezéséről, a 07/21 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati javaslat 

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Kánai Gergely képviselő elmondja, hogy a Városfejlesztési Bizottság szintén javasolja a 

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az Ócsa 07/21 hrsz-ú külterületi ingatlan, a 

hatályos Településrendezési eszközök szerint tervezett belterületként jelölt részét. 

2.) felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
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településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-a 

szerint kezdeményezze a hatályos Településrendezési eszközök módosítását a kiemelt 

fejlesztési terület vonatkozásában. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

 

271/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az Ócsa 07/21 hrsz-ú külterületi ingatlan, a 

hatályos Településrendezési eszközök szerint tervezett belterületként jelölt részét. 

2.) felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. 

§-a szerint kezdeményezze a hatályos Településrendezési eszközök módosítását a 

kiemelt fejlesztési terület vonatkozásában. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

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

 

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

 

 

Kánai Gergely képviselő elmondja, hogy a Városfejlesztési Bizottság szintén javasolja a 

rendelet megalkotását. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

…/2017./…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

az állatok tartásáról 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 

eljárva, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

 

E rendelet célja, hogy meghatározza Ócsa város közigazgatási területén belül az állattartás 

szabályait – különös tekintettel az egymás mellett élés szabályaira, a tartott állatok iránti 

felelősségre, a köztisztasággal és a közterületek kulturált használatával kapcsolatos 

elvárásokra és kötelezettségekre – figyelemmel Ócsa város lakóterületi jellegére. 
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2. § 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed az Ócsa város közigazgatási területén történő állatok tartására, 

továbbá minden olyan természetes és jogi személyre, akik 

a) az állattal rendelkezni jogosultak, 

b) az állat tulajdonosai, 

c) az állatot felügyelik, 

d) az ingatlanán állattenyésztéssel foglalkozik. 

(továbbiakban együtt: állattartó) 

(2)  A rendelet hatálya alá tartozik minden állattartó, aki állandó vagy ideiglenes jelleggel 

tartózkodik Ócsa város közigazgatási területén. 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) fegyveres erők, fegyveres testületek állattartására, 

b) egészségügyi és kutató intézményekben kísérleti céllal tartott állatokra, 

c) egészségügyi okból rászorulók által tartott vezető- és jelzőkutyákra, polgári védelem 

mentőkutyáira, 

d) alkalmi, cirkuszi rendezvényekre, állatkiállításokra, állatversenyekre, 

e) természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény 

hatálya alá tartozó állatokra, 

f) veszélyes állatok, valamint veszélyes ebek tartására, 

g) az állatvédő társadalmi szervezet állatmegőrző telephelyére, s az ott tartott állatokra, 

h) vágóhídra, engedéllyel működő állatfelvásárló telephelyre, 

i) állatkereskedéssel, forgalmazással és állat feldolgozásával foglalkozó üzletekre. 

 

2. Az állattartás általános szabályai 

3.§ 

 

(1) Ócsa Város területén állatot tartani a vonatkozó állatvédelmi, állat-egészségügyi, 

közegészségügyi és környezetvédelmi szabályok betartásával lehet. 

(2) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások jogai 

sérelmet ne szenvedjenek. 

(3) Az állattartó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározottak 

szerint felel azok károkozásáért. 

(4) Az állattartó köteles az állatát úgy tartani, hogy az közterületre felügyelet nélkül kijutni ne 

tudjon.  

(5) Az állattartásból eredő szomszédjogi viták esetén a jegyző a birtokvédelem szabályai szerint 

járhat el. 

 

3. A haszonállattartás építésügyi és környezetvédelmi előírásai 

4.§ 

 

(1) Állattartó épületeket az építésügyi és környezetvédelmi, valamint egészségügyi és 

állategészségügyi jogszabályoknak, a Településszerkezeti terv és a Helyi építési 

szabályzatban foglaltaknak megfelelően lehet létesíteni. 

(2) Almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyásmentes, zárt, átmeneti 

gyűjtőben megengedett. 

 

4. Az ebtartás szabályai 

5.§ 
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(1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. 

(2) Az állattartó a 2. § (1) bekezdés szerinti minőségben tartott ebet nyilvántartásba vétel céljából 

köteles 3 hónapos kor betöltését követően 15 napon belül bejelenteni a jegyzőnek, e rendelet 

1. mellékletét képező formanyomtatványon. 

(3) Az állattartó 8 napon belül köteles bejelenteni, ha az eb elhullott, elveszett, tartási helye 3 

hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy új tulajdonoshoz került. 

(4) A közterület-felügyelet eljárása során jogosult ellenőrizni azt, hogy a közterületen sétáltatott 

eb transzponderrel megjelölt-e.  

 

5. Kóbor állatokra vonatkozó rendelkezések 

6. § 

 

(1) Állatot elhagyni tilos. Amennyiben a tulajdonos nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles 

elhelyezéséről gondoskodni, állatorvossal saját költségén kiírtatni, vagy az állatmenhelynek 

átadni. 

(2) A város területén talált gazdátlan, kóbor, valamint közterületen szabadon engedett ebek 

(vakvezető kivételével) befogása és elszállítása az önkormányzat által megbízott 

gyepmesteri telep feladata. 

(3) A befogott ebet tulajdonosa a tartási költségek megtérítése mellett 14 napon belül kiválthatja. 

(4) A befogott és 14 nap után ki nem váltott ebekkel a gyepmesteri telep szabadon rendelkezik.  

(5) A város területén gazdátlan állatot környezetet szennyező és/vagy másokat zavaró módon 

etetni tilos. 

 

6. Záró rendelkezések 

7.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzatának az 

állatok tartásáról szóló 15/2007.(X.05.) önkormányzati rendelete. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

m e g a l k o t t a  a  

 

 

26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet 

az állatok tartásáról 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 

eljárva, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

 

E rendelet célja, hogy meghatározza Ócsa város közigazgatási területén belül az állattartás 

szabályait – különös tekintettel az egymás mellett élés szabályaira, a tartott állatok iránti 
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felelősségre, a köztisztasággal és a közterületek kulturált használatával kapcsolatos 

elvárásokra és kötelezettségekre – figyelemmel Ócsa város lakóterületi jellegére. 

 

2. § 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed az Ócsa város közigazgatási területén történő állatok tartására, 

továbbá minden olyan természetes és jogi személyre, akik 

a) az állattal rendelkezni jogosultak, 

b) az állat tulajdonosai, 

c) az állatot felügyelik, 

d) az ingatlanán állattenyésztéssel foglalkozik. 

(továbbiakban együtt: állattartó) 

(2)  A rendelet hatálya alá tartozik minden állattartó, aki állandó vagy ideiglenes jelleggel 

tartózkodik Ócsa város közigazgatási területén. 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) fegyveres erők, fegyveres testületek állattartására, 

b) egészségügyi és kutató intézményekben kísérleti céllal tartott állatokra, 

c) egészségügyi okból rászorulók által tartott vezető- és jelzőkutyákra, polgári védelem 

mentőkutyáira, 

d) alkalmi, cirkuszi rendezvényekre, állatkiállításokra, állatversenyekre, 

e) természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény 

hatálya alá tartozó állatokra, 

f) veszélyes állatok, valamint veszélyes ebek tartására, 

g) az állatvédő társadalmi szervezet állatmegőrző telephelyére, s az ott tartott állatokra, 

h) vágóhídra, engedéllyel működő állatfelvásárló telephelyre, 

i) állatkereskedéssel, forgalmazással és állat feldolgozásával foglalkozó üzletekre. 

 

2. Az állattartás általános szabályai 

3.§ 

 

(1) Ócsa Város területén állatot tartani a vonatkozó állatvédelmi, állat-egészségügyi, 

közegészségügyi és környezetvédelmi szabályok betartásával lehet. 

(2) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások 

jogai sérelmet ne szenvedjenek. 

(3) Az állattartó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározottak 

szerint felel azok károkozásáért. 

(4) Az állattartó köteles az állatát úgy tartani, hogy az közterületre felügyelet nélkül kijutni 

ne tudjon.  

(5) Az állattartásból eredő szomszédjogi viták esetén a jegyző a birtokvédelem szabályai 

szerint járhat el. 

 

3. A haszonállattartás építésügyi és környezetvédelmi előírásai 

4.§ 

 

(1) Állattartó épületeket az építésügyi és környezetvédelmi, valamint egészségügyi és 

állategészségügyi jogszabályoknak, a Településszerkezeti terv és a Helyi építési 

szabályzatban foglaltaknak megfelelően lehet létesíteni. 

(2) Almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyásmentes, zárt, átmeneti 

gyűjtőben megengedett. 
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4. Az ebtartás szabályai 

5.§ 

 

(1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. 

(2) Az állattartó a 2. § (1) bekezdés szerinti minőségben tartott ebet nyilvántartásba vétel 

céljából köteles 3 hónapos kor betöltését követően 15 napon belül bejelenteni a 

jegyzőnek, e rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon. 

(3) Az állattartó 8 napon belül köteles bejelenteni, ha az eb elhullott, elveszett, tartási helye 3 

hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy új tulajdonoshoz került. 

(4) A közterület-felügyelet eljárása során jogosult ellenőrizni azt, hogy a közterületen 

sétáltatott eb transzponderrel megjelölt-e.  

 

5. Kóbor állatokra vonatkozó rendelkezések 

6. § 

 

(1) Állatot elhagyni tilos. Amennyiben a tulajdonos nem kívánja az állatot tovább tartani, 

köteles elhelyezéséről gondoskodni, állatorvossal saját költségén kiírtatni, vagy az 

állatmenhelynek átadni. 

(2) A város területén talált gazdátlan, kóbor, valamint közterületen szabadon engedett ebek 

(vakvezető kivételével) befogása és elszállítása az önkormányzat által megbízott 

gyepmesteri telep feladata. 

(3) A befogott ebet tulajdonosa a tartási költségek megtérítése mellett 14 napon belül 

kiválthatja. 

(4) A befogott és 14 nap után ki nem váltott ebekkel a gyepmesteri telep szabadon 

rendelkezik.  

(5) A város területén gazdátlan állatot környezetet szennyező és/vagy másokat zavaró módon 

etetni tilos. 

 

6. Záró rendelkezések 

7.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzatának 

az állatok tartásáról szóló 15/2007.(X.05.) önkormányzati rendelete. 

 

Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: Az anyakönyvi események térítési díjainak felülvizsgálata 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság javasolja 

a határozati  javaslat elfogadását a Testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és 

díjairól szóló 19/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: R.) foglalt 

anyakönyvi eseményekre vonatkozó térítési díjakat (a továbbiakban: térítési díj) az R. 5. § (4) 

bekezdése értelmében és ennek eredményeképpen megállapítja, hogy a térítési díjak mértékét 

a 2018. évre változatlanul fenntartja, azok mértékével kapcsolatban módosítást nem eszközöl. 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

 

272/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a hivatali helyiségen kívüli, 

valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének 

szabályairól és díjairól szóló 19/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: 

R.) foglalt anyakönyvi eseményekre vonatkozó térítési díjakat (a továbbiakban: térítési díj) az 

R. 5. § (4) bekezdése értelmében és ennek eredményeképpen megállapítja, hogy a térítési 

díjak mértékét a 2018. évre változatlanul fenntartja, azok mértékével kapcsolatban módosítást 

nem eszközöl. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     --- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.4.Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

 

 

Kánai Gergely képviselő elmondja, hogy a Városfejlesztési Bizottság szintén javasolja a 

rendelet megalkotását. A 14/b pontnál amely a járdaépítésre vonatkozó retorziókat 

tartalmazza javasolja a bizottság, hogy kerüljön ki a tervezetből, ne büntessék még a 

lakosságot.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

 

…/2017./…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés a)-b) 

pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 



18 

 

 

„a) állattartó épületet nem a Településszerkezeti terv és a Helyi építési szabályzatban 

foglaltaknak megfelelően helyez el, 

b) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart,” 

 

2. § 

 

Hatályát veszti az R. 3. § (1) bekezdés c) pontja. 

 

3. § 

 

Az R. 3. § (1) bekezdés a következő f) ponttal egészül ki: 

„f) felszólítás ellenére nem tesz eleget az állatok tartásáról szóló …/2017. (…) 

önkormányzati rendelet 5. § (2) – (4) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségeinek,” 

 

4. § 

 

Az R. 4. § (1) bekezdés a)-b) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) a kötelező komplex helyi közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatást és a komplex helyi közszolgáltatás alá nem tartozó szolgáltatást 

nem Ócsa Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 17/2017 (X. 25.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott módon veszi igénybe, 

b) a kötelező komplex helyi közszolgáltatás teljesítése érdekében Ócsa Város 

Önkormányzatának a 17/2017 (X. 25.) önkormányzati rendeletben előírt bejelentési 

kötelezettségének nem tesz eleget,” 

 

5. § 

 

Hatályát veszti az R. 4. § (1) bekezdés c)-d) és k) pontja. 

 

6. § 

 

Hatályát veszti az R. 4. § (2) bekezdése. 

 

7. § 

 

Az R. 4. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki: 

„l) gyűjtőedényt az engedélyezett időtartamon kívül közterületen tárol,” 

 

8. § 

 

Az R. 5. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„f) közterületen lévő árkot engedély nélkül betemet,” 

 

9. § 

 

Az R. 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

 

10. § 

 

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

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

 

11. § 

 

Az R. 7. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

 

12. § 

 

Az R. 8. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot 

szabhat ki.” 

 

13. § 

 

Az R. 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

 

14. § 

 

Az R. 11. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„i) a temető területére a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott nyitvatartási 

időn túl bemegy, vagy a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás ellenére - a fokozatosság 

elvének betartásra mellett - onnan nem hajlandó távozni,” 

 

15. § 

 

Az R. 11. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot 

szabhat ki.” 

 

16. § 

 

Az R. 12. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

 

17. § 

 

Az R. 13. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

 

18. § 

 

Az R. 14. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

 

19. § 

 

Az R. 14/A. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

 

20. § 

 

Az R.) 15. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit a következő kiegészítésekkel kell 

alkalmazni: 

a) Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az 

elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó 

hatás várható. 

b) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az 

esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló 

jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja. 

c) Abban az esetben, ha a fiatalkorúval szemben a b) pontban foglaltakra tekintettel 

közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben figyelmeztetés intézkedést kell 

alkalmazni. 

d) Ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, 

a fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni. 

e) A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell. 

f) A fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni. 

g) A kiszabott közigazgatási bírságot a megbírságolt elkövető a marasztaló határozat 

jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni.” 

 

21.§ 

 

E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

m e g a l k o t t a  a  

 

27/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés a)-b) 

pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„a) állattartó épületet nem a Településszerkezeti terv és a Helyi építési szabályzatban 

foglaltaknak megfelelően helyez el, 

b) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart,” 

 

2. § 

 

Hatályát veszti az R. 3. § (1) bekezdés c) pontja. 

 

3. § 

 

Az R. 3. § (1) bekezdés a következő f) ponttal egészül ki: 

„f) felszólítás ellenére nem tesz eleget az állatok tartásáról szóló …/2017. (…) 

önkormányzati rendelet 5. § (2) – (4) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségeinek,” 

 

4. § 

 

Az R. 4. § (1) bekezdés a)-b) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) a kötelező komplex helyi közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatást és a komplex helyi közszolgáltatás alá nem tartozó szolgáltatást 

nem Ócsa Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 17/2017 (X. 25.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott módon veszi igénybe, 

b) a kötelező komplex helyi közszolgáltatás teljesítése érdekében Ócsa Város 

Önkormányzatának a 17/2017 (X. 25.) önkormányzati rendeletben előírt bejelentési 

kötelezettségének nem tesz eleget,” 
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5. § 

 

Hatályát veszti az R. 4. § (1) bekezdés c)-d) és k) pontja. 

 

6. § 

 

Hatályát veszti az R. 4. § (2) bekezdése. 

 

7. § 

 

Az R. 4. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki: 

„l) gyűjtőedényt az engedélyezett időtartamon kívül közterületen tárol,” 

 

8. § 

 

Az R. 5. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„f) közterületen lévő árkot engedély nélkül betemet,” 

 

9. § 

 

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

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

 

10. § 

 

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

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

 

11. § 

 

Az R. 7. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

 

12. § 

 

Az R. 8. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot 

szabhat ki.” 

 

13. § 

 

Az R. 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

 

14. § 

 

Az R. 11. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„i) a temető területére a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott nyitvatartási 

időn túl bemegy, vagy a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás ellenére - a fokozatosság 

elvének betartásra mellett - onnan nem hajlandó távozni,” 

 

15. § 

 

Az R. 11. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot 

szabhat ki.” 

 

16. § 

 

Az R. 12. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

 

17. § 

 

Az R. 13. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

 

18. § 

 

Az R. 14. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

 

19. § 

 

Az R. 14/A. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás miatt a közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

 

20. § 

 

Az R.) 15. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit a következő kiegészítésekkel kell 

alkalmazni: 

a) Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az 

elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó 

hatás várható. 

b) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az 

esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló 

jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja. 

c) Abban az esetben, ha a fiatalkorúval szemben a b) pontban foglaltakra tekintettel 

közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben figyelmeztetés intézkedést kell 

alkalmazni. 

d) Ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, 

a fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni. 

e) A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell. 

f) A fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni. 

g) A kiszabott közigazgatási bírságot a megbírságolt elkövető a marasztaló határozat 

jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni.” 

 

21.§ 

 

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

 

Napirend tárgya: 

4.5.Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelet-tervezet az Ócsa településnév 

használatáról szóló 22/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság javasolja 

a rendelet megalkotását. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

 

…/2017./…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

az Ócsa településnév használatáról szóló 

22/2013.(X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 

eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

 

Az Ócsa településnév használatáról szóló 22/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A névhasználati engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései — e rendeletben foglalt 

eltérésekkel — irányadók.” 

 

2. § 
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Az R. 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A kérelemnek az Ákr. 36. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező tevékenységi körét, 

b) a kérelmezett névhasználat időtartamát, 

c) a kérelmezett névhasználat célját, 

d) a kérelmezett névhasználat módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét, 

amennyiben a kérelmező a „Ócsa” nevet a 2. § a) pontjában meghatározott célból kívánja 

használni.” 

 

3. § 

 

Az R. 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A névhasználati engedély az Ákr. 81. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl 

tartalmazza: 

a) a névhasználat időtartamát, 

b) a névhasználat célját, 

c) a névhasználat módját, 

d) a névhasználat díjmentességére történő utalást, 

e) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait, 

f) a névhasználattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kikötéseket, előírásokat.” 

 

4. § 

 

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

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

m e g a l k o t t a  a  

 

 

28/2017. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendeletet 

az Ócsa településnév használatáról szóló 

22/2013.(X. 31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 

eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az Ócsa településnév használatáról szóló 22/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A névhasználati engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései — e rendeletben foglalt 

eltérésekkel — irányadók.” 

 

2. § 

 

Az R. 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A kérelemnek az Ákr. 36. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell: 



26 

 

a) a kérelmező tevékenységi körét, 

b) a kérelmezett névhasználat időtartamát, 

c) a kérelmezett névhasználat célját, 

d) a kérelmezett névhasználat módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét, 

amennyiben a kérelmező a „Ócsa” nevet a 2. § a) pontjában meghatározott célból kívánja 

használni.” 

 

3. § 

 

Az R. 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A névhasználati engedély az Ákr. 81. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl 

tartalmazza: 

a) a névhasználat időtartamát, 

b) a névhasználat célját, 

c) a névhasználat módját, 

d) a névhasználat díjmentességére történő utalást, 

e) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait, 

f) a névhasználattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kikötéseket, előírásokat.” 

 

4. § 

 

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

 

Napirend tárgya: 

4.6.Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a temetőkről és a temetkezés 

rendjéről szóló 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság javasolja 

a rendelet megalkotását. 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

 

…/2017./…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

6/2016. (III.30.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésben, 40. § (1)-(3) bekezdésében, valamint 41. 

§ (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1.§ 

 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 11.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

"A temetkezési szolgáltatási tevékenység fogalmi körét a Ttv. 25. § (1) és (4) bekezdései 

határozzák meg." 
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2.§ 

 

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

 

3.§ 

 

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

 

4. § 

 

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

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

m e g a l k o t t a  a  

 

29/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet 

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

6/2016. (III.30.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésben, 40. § (1)-(3) bekezdésében, valamint 41. 

§ (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1.§ 

 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 11.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

"A temetkezési szolgáltatási tevékenység fogalmi körét a Ttv. 25. § (1) és (4) bekezdései 

határozzák meg." 

2.§ 

 

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

 

3.§ 

 

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

 

4. § 

 

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

 

Napirend tárgya: 

4.7.Tárgy: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítása 
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Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság javasolja a határozati 

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Buza Ernő képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság szintén 

javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának I. számú módosítását 

a határozat mellékletében foglaltak szerint támogatja, azaz a módosításokkal egyetért. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

273/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 

és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának I. számú 

módosítását a határozat mellékletében foglaltak szerint támogatja, azaz a módosításokkal 

egyetért. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.8.Tárgy: Döntés Ócsa Város Főépítészének 2018. évre történő megbízásáról 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Buza Ernő képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság szintén 

javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig határozott időre havi bruttó 127.000 

Ft megbízási díj ellenében Vojnits Csaba Ferenc okl. településmérnököt („egyéni vállalkozó”, 

székhely: székhelye: 1201 Budapest, Vörösmarty utca 8/16., adószáma: 60039277-2-43) bízza 

meg a főépítészi feladatok ellátásával, 

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

szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

274/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig határozott időre havi bruttó 127.000 

Ft megbízási díj ellenében Vojnits Csaba Ferenc okl. településmérnököt („egyéni vállalkozó”, 
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székhely: székhelye: 1201 Budapest, Vörösmarty utca 8/16., adószáma: 60039277-2-43) bízza 

meg a főépítészi feladatok ellátásával, 

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

szerződés aláírására. 

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

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

Napirend tárgya: 

4.9.Tárgy: Döntés ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról 

 

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

határozati javaslatot a Képviselő-testület felé. 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság szintén javasolja elfogadásra a 

határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete   

1.) a Dr. Pártos Lóránt Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével (székhely: 2364 

Ócsa, Falu Tamás utca 35., képviseletében: Spák József kuratóriumi elnök) 30.000,- Ft 

összegű támogatást nyújt az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak a 2017. október 23. 

napján – az 1956-os forradalom emlékére - tartott műsorban való közreműködésük 

elismeréseként Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi Költségvetésében meghatározott 

Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű támogatások terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

 

275/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

1.) a Dr. Pártos Lóránt Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével (székhely: 

2364 Ócsa, Falu Tamás utca 35., képviseletében: Spák József kuratóriumi elnök) 

30.000,- Ft összegű támogatást nyújt az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak a 

2017. október 23. napján – az 1956-os forradalom emlékére - tartott műsorban való 

közreműködésük elismeréseként Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi 

Költségvetésében meghatározott Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű 

támogatások terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő:  1.)-2.) azonnal 

Felelős:     1.) –, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.10.Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) 

Ócsai Baptista Gyülekezet részére történő használatba adásáról 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat 

elfogadását a Képviselő-testület felé. 
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Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság szintén javasolja a 

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) úgy dönt, hogy a Használatában álló ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 

2364 Ócsa, Kőrisfa utca 5. szám alatti ingatlant az Ócsai Baptista Gyülekezet használatába 

adja 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő határozott időre, kétheti 

rendszerességgel, alkalmanként tartandó egyházi közösségi alkalmak céljából, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1) pontban foglaltak szerinti szerződést készítse 

elő és annak aláírásáról gondoskodjon. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

 

276/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) úgy dönt, hogy a Használatában álló ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 

2364 Ócsa, Kőrisfa utca 5. szám alatti ingatlant az Ócsai Baptista Gyülekezet 

használatába adja 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő 

határozott időre, kétheti rendszerességgel, alkalmanként tartandó egyházi közösségi 

alkalmak céljából, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1) pontban foglaltak szerinti szerződést 

készítse elő és annak aláírásáról gondoskodjon. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.11.Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) 

Szakszon Réka egyéni vállalkozó részére történő használatba adásáról 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat 

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) úgy dönt, hogy a használatában álló ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 

2364 Ócsa, Kőrisfa utca 5. szám alatti ingatlant jelen napirend mellékletét képező használati 

szerződésben foglalt feltételekkel Szakszon Réka egyéni vállalkozó részére ingyenesen, 2018. 

január 1. napjától 2018. december 31. napjáig tartó határozott időre használatba adja, a 

Budapesti Máltai Fiatalok önkéntes programjainak megtartása céljából, 
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2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti „Használati szerződés” 

elnevezésű dokumentum aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

277/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) úgy dönt, hogy a használatában álló ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 

2364 Ócsa, Kőrisfa utca 5. szám alatti ingatlant jelen napirend mellékletét képező 

használati szerződésben foglalt feltételekkel Szakszon Réka egyéni vállalkozó részére 

ingyenesen, 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig tartó határozott időre 

használatba adja, a Budapesti Máltai Fiatalok önkéntes programjainak megtartása 

céljából, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti „Használati szerződés” 

elnevezésű dokumentum aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.12.Tárgy: Döntés a polgármester és alpolgármester 2017. évben végzett munkájának 

elismeréséről 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a polgármester úr 

részére két havi illetményével megegyező összeg, az alpolgármester úr részére egy havi 

illetményével megegyező összeg kerüljön kifizetésre.  

 

Kánai Gergely képviselő kérdezi, hogy a hivatal dolgozói is kapnak jutalmat az év végén? 

 

dr. Molnár Csaba jegyző válaszában elmondja, hogy a hivatal dolgozói egy havi 

illetményükkel megegyező összeget kapnak jutalomként. 

 

Bukodi Károly polgármester bejelenti érintettségét és kéri a Képviselő-testületet, hogy 

szavazhasson a napirendről.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester részére a szavazás lehetőségét megadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

278/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester részére a 

szavazás lehetőségét megadja. 

Határidő: ---- 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester részére a 2017. évben végzett 

kiemelkedő munkája elismeréseként két havi illetményével megegyező összeg kifizetését 

rendeli el. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

279/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester részére a 2017. 

évben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként két havi illetményével megegyező összeg 

kifizetését rendeli el. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    pénzügyi irodavezető 

 

 

Horváth Tamás alpolgármester bejelenti érintettségét és kéri, hogy szavazhasson a 

napirendről. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Horváth Tamás alpolgármester részére a szavazás lehetőségét megadja. 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

280/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Tamás alpolgármester részére a 

szavazás lehetőségét megadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete javasolja a Polgármesternek, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § g) pontjában biztosított munkáltatói jogkörében 

eljárva Horváth Tamás alpolgármester személye vonatkozásában a 2017. évben végzett 

munkájának elismeréseként egy havi illetményével megegyező összeg kifizetéséről 

rendelkezzen. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

281/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Polgármesternek, hogy 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § g) 

pontjában biztosított munkáltatói jogkörében eljárva Horváth Tamás alpolgármester személye 

vonatkozásában a 2017. évben végzett munkájának elismeréseként egy havi illetményével 

megegyező összeg kifizetéséről rendelkezzen. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester és pénzügyi irodavezető 

 

 

Napirend tárgya: 

4.13.Tárgy: Döntés az Ócsa Posta nyitvatartási idejének módosítása iránti 

kezdeményezés elbírálásáról 

 

dr. Molnár Csaba jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal 

kezdeményezte, hogy az Ócsa Posta nyitva tartása igazodjon a helyben működő Okmányiroda 

nyitva tartásához. Ehhez képviselő-testületi döntés szükséges. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen jóváhagyja a Pest Megyei 

Kormányhivatal abbéli kezdeményezését, hogy az Ócsa Posta nyitva tartása (2364 Ócsa, 

Szabadság tér 3.) az alábbiak szerint módosuljon: 

 

Posta jelenlegi nyitva tartása Kormányhivatal igénye alapján a posta tervezett nyitva tartása  

Hétfő 8-18:00 8-18:00 

Kedd 8-14:00      8-16:00 

Szerda 8-16:00     8-18:00 

Csütörtök8-16:00    8-16:00 

Péntek 8-16:00 8-16:00 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

282/2017. (XII. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen jóváhagyja a Pest Megyei 

Kormányhivatal abbéli kezdeményezését, hogy az Ócsa Posta nyitva tartása (2364 Ócsa, 

Szabadság tér 3.) az alábbiak szerint módosuljon: 

 

  Posta jelenlegi 

nyitva tartása 
Kormányhivatal 

igénye alapján a 

posta tervezett 

nyitva tartása  

Hétfő 8-18:00 8-18:00 

Kedd 8-14:00      8-16:00 

Szerda 8-16:00     8-18:00 

Csütörtök 8-16:00    8-16:00 

Péntek 8-16:00 8-16:00 

 

Határidő: --- 
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Felelős:   --- 

 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly             dr. Molnár Csaba 

             polgármester               jegyző 

 

 

 


