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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 28. napján 1600 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Egressy Gábor Szabadidőközpont Kamaraterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Kardos Zoltán 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, betegség miatt távol van Hantos Péter 

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

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni: „A Falu Tamás Városi Könyvtár 2017. évi 

beszámolójának, valamint 2018. évi munkatervének elfogadása” elnevezésű napirendet. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4.13. számmal „A Falu Tamás Városi Könyvtár 2017. évi 

beszámolójának, valamint 2018. évi munkatervének elfogadása” elnevezésű napirendet 

tárgyalásra elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

31/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 4.13. számmal „A Falu Tamás Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának, valamint 

2018. évi munkatervének elfogadása” elnevezésű napirendet tárgyalásra elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

32/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 

módosítással tárgyalásra elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

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: Beszámoló az Adóügyi iroda 2017. évi adóigazgatási és adóbeszedési 

tevékenységéről 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 

 

3.2. Tárgy: A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díjának felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: …/2018. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásuk rendjéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: A Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.3. Tárgy: Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

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

Szabályzata az Ócsa 07/21 hrsz-ú ingatlan vonatkozása kapcsán megindított 

tervmódosítási eljárásához kapcsolódóan a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) 

és a hatályos Településképi rendelet (TKR) „a településkép szempontjából 

meghatározó területek” lehatárolását tartalmazó részeinek harmonizációs jellegű 

módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Döntés a Kertváros Szociális Központ által nyújtott házi segítségnyújtás 

szolgáltatás intézményi- és személyi térítési díjának módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.6. Tárgy: Döntés Ócsa Város Helyi Közutak Kezelési Szabályzatáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7. Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel fennálló Együttműködési 

megállapodás módosítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés a Katona József utca közvilágítási hálózatának felülvizsgálatáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10. Tárgy: Döntés az Ócsa Rendőrőrs állományába tartozó r. őrmester lakhatási 

támogatásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.11. Tárgy: Döntés a Kisdunamenti Ingatlanhasznosító Kft. kérelmének elvi támogatásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.12. Tárgy: Döntés az Ócsai Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.13. Tárgy: A Falu Tamás Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának, valamint 2018. évi 

munkatervének elfogadása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

 

 

Napirend tárgya: 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

 

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

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

intézkedésekről szóló beszámolót 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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33/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1. Tárgy: Beszámoló az Adóügyi iroda 2017. évi adóigazgatási és adóbeszedési 

tevékenységéről 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy az Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra 

a határozati javaslatot. 

 

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

Képviselő-testülete a 2017. adóév helyi adózási tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

34/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Képviselő-testülete a 2017. adóév helyi adózási tapasztalatairól szóló beszámolót 

elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.2.Tárgy: A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díjának felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődei ellátást érintő intézményi térítési díjat 

felülvizsgálta, és azt módosítani a 2018/2019. gondozási évre nézve nem kívánja.  

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 
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35/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődei ellátást érintő intézményi 

térítési díjat felülvizsgálta, és azt módosítani a 2018/2019. gondozási évre nézve nem kívánja.  

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.1.Tárgy: …/2018. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a kitüntető díjak alapításáról 

és adományozásuk rendjéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság támogatja az előterjesztést. 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság is támogatja az 

előterjesztést. 

 

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

előterjesztést. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

 

…/2018. /…/ önkormányzati rendelet-tervezet 

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 

2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő kitüntető díjakat alapítja: 

a) Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díj, 

b) Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díj, 

c) Az Év „Halászy Diákja” Díj, 

d) Az Év „Bolyai Diákja” Díj, 

e) Ócsa Kultúrájáért Díj, 

f) Az Év Vállalkozója Díj, 

g) „PRO URBE Ócsa” Díj. 

(2) A kitüntető díj kör alakú 110 mm átmérőjű plakett, amely bronzból készül. Az emlékplakett 

első oldalán Ócsa Város címere, a díj megnevezése és az évszám található.  

(3) Az emlékérmet díszes tokban kell elhelyezni, amely mellé a kitüntetett oklevelet kap.  

(4) Az oklevél tartalmazza:  
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a) az adományozó szervezet megnevezését,  

b) a kitüntetett nevét,  

c) az adományozás keltét és jogcímét,  

d) a polgármester aláírását, valamint 

e) a polgármesteri pecsét lenyomatát. 

 

II. Fejezet 

Az egyes kitüntető díjakra vonatkozó részletszabályok 

 

1. Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díj 

2. § 

 

„Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díj” adományozható az Ócsai Nefelejcs Napközi 

Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsődében, valamint a Hajnalcsillag Baptista 

Óvodában legalább 10 éve közalkalmazotti vagy munkaviszonyban álló személy részére, aki 

a nevelő munkában, a tehetséggondozás területén kiemelkedő eredményt ért el, továbbá 

magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültséggel rendelkezik.  

 

2. Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díj 

3. § 

 

„Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díj” adományozható az Ócsai Halászy Károly 

Általános Iskolában vagy az Ócsai Bolyai János Gimnáziumban legalább 10 éve 

közalkalmazotti vagy munkaviszonyban álló személy részére, aki a nevelő munkában, a 

tehetséggondozás területén kiemelkedő eredményt ért el, továbbá magas fokú pedagógiai és 

szakmai felkészültséggel rendelkezik.  

 

3. Az Év „Halászy Diákja” Díj 

4. § 

 

Az Év „Halászy Diákja” Díj adományozható olyan komplex teljesítményt nyújtó Ócsai 

Halászy Károly Általános Iskolában tanulói jogviszonyban álló diáknak, aki kiemelkedő 

verseny-eredményekkel, kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkezik, továbbá az iskolai és a 

városi közösségi életben aktívan részt vállal. 

 

4. Az Év „Bolyai Diákja” Díj 

5. § 

 

Az Év „Bolyai Diákja” Díj adományozható olyan komplex teljesítményt nyújtó Ócsai Bolyai 

János Gimnáziumban tanulói jogviszonyban álló diáknak, aki kiemelkedő verseny-

eredményekkel, kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkezik, továbbá az iskolai és a városi 

közösségi életben aktívan részt vállal. 

 

5. Ócsa Kultúrájáért Díj 

6. § 

 

(1) „Ócsa Kultúrájáért Díj” adományozható annak a természetes személynek, társadalmi 

szervezetnek, egyesületnek, együttesnek, aki, vagy amely a kultúra, a közművelődés területén 

tevékenységükkel kiemelkedő eredményt ért el, magatartásával példaként állítható a város 

lakossága elé.  
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(2) A díjazás szempontjai:  

a) művészeti csoportok, amatőr együttesek vezetése több éven keresztül,  

b) oktatási intézményekben kifejtett magas színvonalú kulturális tevékenység 

(szakkörök, csoportok vezetése, rendszeres bemutatkozás, fellépés a községi 

rendezvényeken),  

c) történelmi évfordulókhoz kapcsolódó programsorozat színvonalas kidolgozása, 

megszervezése, lebonyolítása,  

d) nemzeti és társadalmi ünnepeink méltó megünneplése érdekében kifejtett tevékenység,  

e) az Ócsai Kulturális Napok szervezésében, a programokra való felkészítésben több 

éven keresztül kifejtett aktív tevékenység,  

f) az Ócsai Kulturális Napok, vagy egyéb rendezvények során bemutatott magas 

színvonalú produkció, valamint művészi színvonalú képzőművészeti alkotások 

kiállításokon történő rendszeres bemutatása,  

g) a város néphagyományának, szokásainak felelevenítése, őrzése, a népi kultúra tárgyi 

emlékeinek gyűjtése, bemutatása,  

h) jelentős nemzeti sorsfordulóink és azok hőseinek emléket állító munkáért. 

 

6. Az Év Vállalkozója Díj 

7. § 

 

„Az Év Vállalkozója Díj” annak az ócsai vállalkozónak adományozható:  

a) aki kiemelkedő eredményt ért el és mutatott fel közérdeket védő tevékenysége során, 

(természet- és környezetvédelem érdekében tett intézkedés),  

b) példaértékű tevékenységet folytat a „szociális háló” és esélyegyenlőség helyreállítása, 

valamint új munkahely teremtése területén,  

c) aktívan részt vesz a befektetési lehetőségek feltárásában és megvalósításában, 

közösségi rendezvények, önkormányzati beruházások, fejlesztések támogatásában. 

 

7. „PRO URBE Ócsa” Kitüntető Díj 

8. § 

 

„PRO URBE Ócsa” Kitüntető Díj adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, 

társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, 

társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági életének bármely ágazatában kiemelkedően 

hasznos munkát végeztek vagy végeznek, és ennek révén Ócsa város értékeit növelő, 

maradandó eredményt értek el és tevékenységük a város érdekét, fejlődését, jólétét szolgálja 

vagy szolgálta. 

 

III. Fejezet 

A kitüntető díjak adományozásának rendje, visszavonása és a vonatkozó eljárási 

szabályok 

 

8. A javaslattétel rendje 

9. § 

 

(1) A 2-5. §-ban foglalt kitüntető díjak adományozására javaslatot tehetnek az adott nevelési-

oktatási intézmény vezetői. 

(2) Az 6-8. §-ban foglalt kitüntető díjak adományozására javaslatot tehet: 

a) a Polgármester, 

b) a Képviselő-testület Bizottságai, 
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c) települési képviselő, 

d) a Jegyző, 

e) bármely Ócsa településen állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

természetes személy,  

f) bejegyzett társadalmi szervezet,  

g) bármely Ócsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.  

(3) A javaslatokat írásban benyújtott, indokolással ellátott e rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani Ócsa Város Jegyzőjéhez: 

a) Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díj, Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díj, Az Év 

„Halászy Diákja” Díj, valamint Az Év „Bolyai Diákja” Díj tekintetében tárgyév 

március 31. napjáig,  

b) Ócsa Kultúrájáért Díj, az Év Vállalkozója Díj, valamint a „PRO URBE Ócsa” Díj 

tekintetében október 31. napjáig. 

(4) A javaslatnak tartalmaznia kell – többek között – a kitüntetésre javasolt személy 

személyes adatait (név, születési idő, lakcím, munkahely, beosztás), valamint a javaslat 

részletes indokolását.  

(5) Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan a javaslattételre jogosult díjanként csak egy 

személyre (közösségre) tehet javaslatot.  

(6) A kitüntető díj egyaránt adományozható magyar és külföldi állampolgárnak, 

közösségnek egyaránt.  

(7) Az Év Diákja Díj kivételével valamennyi kitüntető díj esetében posztumusz kitüntető díj 

is adományozható. A posztumusz díjjal emlékplakett és oklevél kerül átadásra a 

kitüntetett közeli hozzátartozójának. 

 

9. Eljárási szabályok 

10. § 

 

(1) A beérkezett javaslatokat  

a) a 2-6. §-ban foglalt kitüntető díjak vonatkozásában az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság, 

b) a 7-8. §-ban foglalt kitüntető díjak vonatkozásában a Gazdasági Bizottság 

megvizsgálja és megállapítja, hogy a jelölés módja és tartalma, a jelölt személye és 

tevékenysége megfelel-e e rendelet feltételeinek. 

(2) Az indokolás nélküli, hiányos, valamint a nem írásban tett javaslatokat az (1) 

bekezdésben foglalt bizottságok nem veszik figyelembe. A határidő letelte után érkező 

javaslatok csak a következő évben vehetők figyelembe, amennyiben a javaslattevő 

javaslattételi szándékát írásban ismételten – határidőn belül – megerősíti.  

(3) A beérkezett javaslatok alapján az (1) bekezdésben meghatározott bizottságok 

felterjesztést (határozati javaslatot) készítenek a képviselő-testület számára. 

(4) A határozati javaslatnak tartalmaznia kell:  

a) sorrendiséget a javasolt és felterjesztett személyek között, valamint 

b) indokolást.  

(5) A Képviselő-testület  

a) a 2-5. §-ban foglalt kitüntető díjak vonatkozásában április 30. napjáig, 

b) a 6-8. §-ban foglalt kitüntető díjak vonatkozásában november 30. napjáig zárt ülésen 

minősített többséggel, határozattal dönt. 

(6) A határidő lejárta után beérkezett javaslatot nem lehet figyelembe venni.  

(7) A díjak megosztottan történő kiadására nincs mód. Valamennyi díj tekintetében évente 

kizárólag egy-egy díj adományozható. 
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10. Az adományozás rendje 

11. § 

 

(1) Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díjat, valamint Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díjat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a Polgármester ünnepélyes 

keretek között a pedagógusnap keretében szervezett városi rendezvényen adományozza a 

jogosult személyek részére. 

(2) Az Év „Halászy Diákja” Díjat Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nevében a Polgármester ünnepélyes keretek között az Ócsai Halászy Károly Általános 

Iskola ballagási rendezvényén adományozza a jogosult diák részére.  

(3) Az Év „Bolyai Diákja” Díjat Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

a Polgármester ünnepélyes keretek között az Ócsai Bolyai János Gimnázium ballagási 

rendezvényén adományozza a jogosult diák részére.  

(4) Az Ócsa Kultúrájáért Díjat, valamint a „PRO URBE Ócsa” Díjat Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a Polgármester ünnepélyes keretek között 

a Magyar Kultúra Napja keretében megrendezésre kerülő városi rendezvényen 

adományozza a jogosult személy/szervezet részére. 

(5) Az Év Vállalkozója Díjat Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a 

Polgármester ünnepélyes keretek között a vállalkozók napja keretében megrendezésre 

kerülő városi rendezvényen adományozza a jogosult vállalkozó/gazdálkodó szervezet 

részére.  

(6) Az adományozást igazoló okiratot (oklevél) a Polgármester írja alá és ünnepélyes 

keretek között adja át. 

 

11. A díjakkal kapcsolatos adminisztrációs feldatok 

12.§ 
 

(1) A kitüntető díjak adományozásával járó költségek fedezetét Ócsa Város 

Önkormányzatának a mindenkori tárgyévi költségvetésében kell biztosítania.  

(2) A kitüntető díjak adományozásával, visszavonásával kapcsolatos előkészítő, szervező, 

nyilvántartó, pénzügyi és közzétételi feladatokat a jegyző látja el.  

 

13.§ 
 

(1) A kitüntető díjak adományozásáról szóló határozat egy példányát az Ócsai Polgármesteri 

Hivatal Irattára őrzi.  

(2) A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet. 

 

12. A kitüntető díj visszavonása 

 

14. § 

 

(1) A kitüntető díjat vissza kell vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. 

(2) A visszavonást a javaslattételre jogosult kezdeményezheti az adományozás rendjének 

megfelelő eljárási rend szerint. 

(3) A visszavonásról a 9. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti önkormányzati bizottságok 

javaslatát figyelembe véve a Képviselő-testület dönt.  

 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 
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15. § 

 

(1) Jelen rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, amelynek rendelkezéseit már a 2018. 

évben kiosztásra kerülő kitüntető díjak vonatkozásában is alkalmazni kell. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

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  

 

 

4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletet 

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 

2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1)Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő kitüntető díjakat 

alapítja: 

a) Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díj, 

b) Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díj, 

c) Az Év „Halászy Diákja” Díj, 

d) Az Év „Bolyai Diákja” Díj, 

e) Ócsa Kultúrájáért Díj, 

f) Az Év Vállalkozója Díj, 

g) „PRO URBE Ócsa” Díj. 

(2) A kitüntető díj kör alakú 110 mm átmérőjű plakett, amely bronzból készül. Az 

emlékplakett első oldalán Ócsa Város címere, a díj megnevezése és az évszám található.  

(3)Az emlékérmet díszes tokban kell elhelyezni, amely mellé a kitüntetett oklevelet kap.  

(4)Az oklevél tartalmazza:  

a) az adományozó szervezet megnevezését,  

b) a kitüntetett nevét,  

c) az adományozás keltét és jogcímét,  

d) a polgármester aláírását, valamint 

e) a polgármesteri pecsét lenyomatát. 
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V. Fejezet 

Az egyes kitüntető díjakra vonatkozó részletszabályok 

 

1. Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díj 

2. § 

 

„Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díj” adományozható az Ócsai Nefelejcs Napközi 

Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsődében, valamint a Hajnalcsillag Baptista 

Óvodában legalább 10 éve közalkalmazotti vagy munkaviszonyban álló személy részére, aki 

a nevelő munkában, a tehetséggondozás területén kiemelkedő eredményt ért el, továbbá 

magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültséggel rendelkezik.  

 

2. Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díj 

3. § 

 

„Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díj” adományozható az Ócsai Halászy Károly 

Általános Iskolában vagy az Ócsai Bolyai János Gimnáziumban legalább 10 éve 

közalkalmazotti vagy munkaviszonyban álló személy részére, aki a nevelő munkában, a 

tehetséggondozás területén kiemelkedő eredményt ért el, továbbá magas fokú pedagógiai és 

szakmai felkészültséggel rendelkezik.  

 

3. Az Év „Halászy Diákja” Díj 

4. § 

 

Az Év „Halászy Diákja” Díj adományozható olyan komplex teljesítményt nyújtó Ócsai 

Halászy Károly Általános Iskolában tanulói jogviszonyban álló diáknak, aki kiemelkedő 

verseny-eredményekkel, kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkezik, továbbá az iskolai és a 

városi közösségi életben aktívan részt vállal. 

 

4. Az Év „Bolyai Diákja” Díj 

5. § 

 

Az Év „Bolyai Diákja” Díj adományozható olyan komplex teljesítményt nyújtó Ócsai Bolyai 

János Gimnáziumban tanulói jogviszonyban álló diáknak, aki kiemelkedő verseny-

eredményekkel, kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkezik, továbbá az iskolai és a városi 

közösségi életben aktívan részt vállal. 

 

5. Ócsa Kultúrájáért Díj 

6. § 

 

(1) „Ócsa Kultúrájáért Díj” adományozható annak a természetes személynek, társadalmi 

szervezetnek, egyesületnek, együttesnek, aki, vagy amely a kultúra, a közművelődés területén 

tevékenységükkel kiemelkedő eredményt ért el, magatartásával példaként állítható a város 

lakossága elé.  

(2) A díjazás szempontjai:  

a) művészeti csoportok, amatőr együttesek vezetése több éven keresztül,  

b) oktatási intézményekben kifejtett magas színvonalú kulturális tevékenység 

(szakkörök, csoportok vezetése, rendszeres bemutatkozás, fellépés a községi 

rendezvényeken),  
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c) történelmi évfordulókhoz kapcsolódó programsorozat színvonalas kidolgozása, 

megszervezése, lebonyolítása,  

d) nemzeti és társadalmi ünnepeink méltó megünneplése érdekében kifejtett tevékenység,  

e) az Ócsai Kulturális Napok szervezésében, a programokra való felkészítésben több 

éven keresztül kifejtett aktív tevékenység,  

f) az Ócsai Kulturális Napok, vagy egyéb rendezvények során bemutatott magas 

színvonalú produkció, valamint művészi színvonalú képzőművészeti alkotások 

kiállításokon történő rendszeres bemutatása,  

g) a város néphagyományának, szokásainak felelevenítése, őrzése, a népi kultúra tárgyi 

emlékeinek gyűjtése, bemutatása,  

h) jelentős nemzeti sorsfordulóink és azok hőseinek emléket állító munkáért. 

 

6. Az Év Vállalkozója Díj 

7. § 

 

„Az Év Vállalkozója Díj” annak az ócsai vállalkozónak adományozható:  

a) aki kiemelkedő eredményt ért el és mutatott fel közérdeket védő tevékenysége során, 

(természet- és környezetvédelem érdekében tett intézkedés),  

b) példaértékű tevékenységet folytat a „szociális háló” és esélyegyenlőség helyreállítása, 

valamint új munkahely teremtése területén,  

c) aktívan részt vesz a befektetési lehetőségek feltárásában és megvalósításában, 

közösségi rendezvények, önkormányzati beruházások, fejlesztések támogatásában. 

 

7. „PRO URBE Ócsa” Kitüntető Díj 

8. § 

 

„PRO URBE Ócsa” Kitüntető Díj adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, 

társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, 

társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági életének bármely ágazatában kiemelkedően 

hasznos munkát végeztek vagy végeznek, és ennek révén Ócsa város értékeit növelő, 

maradandó eredményt értek el és tevékenységük a város érdekét, fejlődését, jólétét szolgálja 

vagy szolgálta. 

 

VI. Fejezet 

A kitüntető díjak adományozásának rendje, visszavonása és a vonatkozó eljárási 

szabályok 

 

8. A javaslattétel rendje 

9. § 

 

(1) A 2-5. §-ban foglalt kitüntető díjak adományozására javaslatot tehetnek az adott nevelési-

oktatási intézmény vezetői. 

(2) Az 6-8. §-ban foglalt kitüntető díjak adományozására javaslatot tehet: 

a) a Polgármester, 

b) a Képviselő-testület Bizottságai, 

c) települési képviselő, 

d) a Jegyző, 

e) bármely Ócsa településen állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

természetes személy,  

f) bejegyzett társadalmi szervezet,  
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g) bármely Ócsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.  

(3) A javaslatokat írásban benyújtott, indokolással ellátott e rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani Ócsa Város Jegyzőjéhez: 

a) Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díj, Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díj, Az Év 

„Halászy Diákja” Díj, valamint Az Év „Bolyai Diákja” Díj tekintetében tárgyév 

március 31. napjáig,  

b) Ócsa Kultúrájáért Díj, az Év Vállalkozója Díj, valamint a „PRO URBE Ócsa” Díj 

tekintetében október 31. napjáig. 

(4) A javaslatnak tartalmaznia kell – többek között – a kitüntetésre javasolt személy 

személyes adatait (név, születési idő, lakcím, munkahely, beosztás), valamint a javaslat 

részletes indokolását.  

(5) Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan a javaslattételre jogosult díjanként csak egy 

személyre (közösségre) tehet javaslatot.  

(6) A kitüntető díj egyaránt adományozható magyar és külföldi állampolgárnak, 

közösségnek egyaránt.  

(7) Az Év Diákja Díj kivételével valamennyi kitüntető díj esetében posztumusz kitüntető díj 

is adományozható. A posztumusz díjjal emlékplakett és oklevél kerül átadásra a 

kitüntetett közeli hozzátartozójának. 

 

9. Eljárási szabályok 

10. § 

 

(1) A beérkezett javaslatokat  

a) a 2-6. §-ban foglalt kitüntető díjak vonatkozásában az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság, 

b) a 7-8. §-ban foglalt kitüntető díjak vonatkozásában a Gazdasági Bizottság 

megvizsgálja és megállapítja, hogy a jelölés módja és tartalma, a jelölt személye és 

tevékenysége megfelel-e e rendelet feltételeinek. 

(2) Az indokolás nélküli, hiányos, valamint a nem írásban tett javaslatokat az (1) 

bekezdésben foglalt bizottságok nem veszik figyelembe. A határidő letelte után érkező 

javaslatok csak a következő évben vehetők figyelembe, amennyiben a javaslattevő 

javaslattételi szándékát írásban ismételten – határidőn belül – megerősíti.  

(3) A beérkezett javaslatok alapján az (1) bekezdésben meghatározott bizottságok 

felterjesztést (határozati javaslatot) készítenek a képviselő-testület számára. 

(4) A határozati javaslatnak tartalmaznia kell:  

a) sorrendiséget a javasolt és felterjesztett személyek között, valamint 

b) indokolást.  

(5) A Képviselő-testület  

a) a 2-5. §-ban foglalt kitüntető díjak vonatkozásában április 30. napjáig, 

b) a 6-8. §-ban foglalt kitüntető díjak vonatkozásában november 30. napjáig zárt ülésen 

minősített többséggel, határozattal dönt. 

(6) A határidő lejárta után beérkezett javaslatot nem lehet figyelembe venni.  

(7) A díjak megosztottan történő kiadására nincs mód. Valamennyi díj tekintetében évente 

kizárólag egy-egy díj adományozható. 
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10. Az adományozás rendje 

11. § 

 

(1) Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díjat, valamint Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető 

Díjat Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a Polgármester 

ünnepélyes keretek között a pedagógusnap keretében szervezett városi rendezvényen 

adományozza a jogosult személyek részére. 

(2) Az Év „Halászy Diákja” Díjat Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nevében a Polgármester ünnepélyes keretek között az Ócsai Halászy Károly Általános 

Iskola ballagási rendezvényén adományozza a jogosult diák részére.  

(3) Az Év „Bolyai Diákja” Díjat Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

a Polgármester ünnepélyes keretek között az Ócsai Bolyai János Gimnázium ballagási 

rendezvényén adományozza a jogosult diák részére.  

(4) Az Ócsa Kultúrájáért Díjat, valamint a „PRO URBE Ócsa” Díjat Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a Polgármester ünnepélyes keretek között 

a Magyar Kultúra Napja keretében megrendezésre kerülő városi rendezvényen 

adományozza a jogosult személy/szervezet részére. 

(5) Az Év Vállalkozója Díjat Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a 

Polgármester ünnepélyes keretek között a vállalkozók napja keretében megrendezésre 

kerülő városi rendezvényen adományozza a jogosult vállalkozó/gazdálkodó szervezet 

részére.  

(6) Az adományozást igazoló okiratot (oklevél) a Polgármester írja alá és ünnepélyes 

keretek között adja át. 

 

11. A díjakkal kapcsolatos adminisztrációs feldatok 

12.§ 
 

(1) A kitüntető díjak adományozásával járó költségek fedezetét Ócsa Város 

Önkormányzatának a mindenkori tárgyévi költségvetésében kell biztosítania.  

(2) A kitüntető díjak adományozásával, visszavonásával kapcsolatos előkészítő, szervező, 

nyilvántartó, pénzügyi és közzétételi feladatokat a jegyző látja el.  

 

13.§ 
 

(1) A kitüntető díjak adományozásáról szóló határozat egy példányát az Ócsai Polgármesteri 

Hivatal Irattára őrzi.  

(2) A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet. 

 

12. A kitüntető díj visszavonása 

 

14. § 

 

(1) A kitüntető díjat vissza kell vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. 

(2) A visszavonást a javaslattételre jogosult kezdeményezheti az adományozás rendjének 

megfelelő eljárási rend szerint. 

(3) A visszavonásról a 9. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti önkormányzati bizottságok 

javaslatát figyelembe véve a Képviselő-testület dönt.  
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VII. Fejezet 

Záró rendelkezések 

15. § 

 

(1) Jelen rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, amelynek rendelkezéseit már a 

2018. évben kiosztásra kerülő kitüntető díjak vonatkozásában is alkalmazni kell. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Napirend tárgya: 

4.2.Tárgy: A Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság 

szintén támogatja a határozati javaslat elfogadását a testület felé.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) elfogadja a Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását,  

2.)  elfogadja a Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratát módosításokkal egységes 

szerkezetben, 

3.)  felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításának aláírásáról, 

valamint a dokumentumok Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről 

gondoskodni szíveskedjenek. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

36/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) elfogadja a Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását,  

2.)  elfogadja a Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratát módosításokkal egységes 

szerkezetben, 

3.)  felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításának aláírásáról, 

valamint a dokumentumok Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről 

gondoskodni szíveskedjenek. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal 

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
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Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati javaslat 

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdés, valamint 25. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra – 

jóváhagyja a Helyi Választási Iroda Vezetőjének szavazatszámláló bizottsági tagokra tett 

indítványát, amelynek értelmében a következő személyeket választja meg szavazatszámláló 

bizottsági tagoknak: 

 

Gubuznai Lászlóné  

Nagy Zsuzsanna  

Kerékgyártó Mária  

Szabó Zsuzsanna 

Panyik Gabriella  

Prohászka Ferencné  

Bán Károlyné  

Esztári Vilmosné  

Takács Istvánné  

Nagy Margit  

Varga Katalin  

Nagy Sára 

Brassai Julianna 

Szabóné Ádámcsik Tünde 

Ulicskáné Turi Judit 

Varga Lajosné 

Bollókné Kiss Margit  

Esztári Vilmosné  

Takács Istvánné  

Nagy Margit  

Varga Katalin  

Szöllősiné Panyik Ida  

Mandák Krisztina  

Balla Katalin  

Kronovics Mária  

Gyarmati Tiborné  

Havasiné Szováti Ágnes  

Bató Károlyné  

Assenbrenner Istvánné  

Borsos Gyuláné  

Szeibert Ágnes  

Rupp József Antalné  

Gudman Jolán  

Nyitrai Attiláné  

Lovas Marina  

Szöllősi Viktória  

Bódiné Nagy Johanna  
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Szabó Jánosné  

Konyicsákné Aszódi Krisztina  

Kleczli Katalin  

Miklós Józsefné  

Csengődi Mihályné  

Joó Mihályné  

Vargáné Kövendi Melinda  

Galambos Lászlóné  

Fehérvári János  

Földessy Ferenc  

Tímár Béla Vilmosné  

Kelemen Klára Katalin  

Szakáts Olga  

Beriné Gere Ágnes  

Németh Zsolt  

Szűcs Jánosné  

Szabó Pálné  

Borbély Imréné  

Kovácsné Zsuk Anita 

Csermák Istvánné 

Morán Gyula 

Kiss Gyuláné 

Bai Éva 

Fucskó Istvánné  

 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

37/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdés, valamint 25. § (1)-(2) bekezdésben 

foglaltakra – jóváhagyja a Helyi Választási Iroda Vezetőjének szavazatszámláló bizottsági 

tagokra tett indítványát, amelynek értelmében a következő személyeket választja meg 

szavazatszámláló bizottsági tagoknak: 

 

Gubuznai Lászlóné  

Nagy Zsuzsanna  

Kerékgyártó Mária  

Szabó Zsuzsanna 

Panyik Gabriella  

Prohászka Ferencné  

Bán Károlyné  

Esztári Vilmosné  

Takács Istvánné  

Nagy Margit  
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Varga Katalin  

Nagy Sára 

Brassai Julianna 

Szabóné Ádámcsik Tünde 

Ulicskáné Turi Judit 

Varga Lajosné 

Bollókné Kiss Margit  

Esztári Vilmosné  

Takács Istvánné  

Nagy Margit  

Varga Katalin  

Szöllősiné Panyik Ida  

Mandák Krisztina  

Balla Katalin  

Kronovics Mária  

Gyarmati Tiborné  

Havasiné Szováti Ágnes  

Bató Károlyné  

Assenbrenner Istvánné  

Borsos Gyuláné  

Szeibert Ágnes  

Rupp József Antalné  

Gudman Jolán  

Nyitrai Attiláné  

Lovas Marina  

Szöllősi Viktória  

Bódiné Nagy Johanna  

Szabó Jánosné  

Konyicsákné Aszódi Krisztina  

Kleczli Katalin  

Miklós Józsefné  

Csengődi Mihályné  

Joó Mihályné  

Vargáné Kövendi Melinda  

Galambos Lászlóné  

Fehérvári János  

Földessy Ferenc  

Tímár Béla Vilmosné  

Kelemen Klára Katalin  

Szakáts Olga  

Beriné Gere Ágnes  

Németh Zsolt  

Szűcs Jánosné  

Szabó Pálné  

Borbély Imréné  

Kovácsné Zsuk Anita 

Csermák Istvánné  
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Morán Gyula 

Kiss Gyuláné 

Bai Éva 

Fucskó Istvánné 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     HVI vezető 

 

 

Napirend tárgya: 

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

Szabályzata az Ócsa 07/21 hrsz-ú ingatlan vonatkozása kapcsán megindított 

tervmódosítási eljárásához kapcsolódóan a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) 

és a hatályos Településképi rendelet (TKR) „a településkép szempontjából 

meghatározó területek” lehatárolását tartalmazó részeinek harmonizációs jellegű 

módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

módosítást. 

 

Buza Ernő képviselő elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén támogatja a határozati 

javaslat elfogadását.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Trk. 43/A. §-a szerint 

kezdeményezze a hatályos Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet 

módosítását az Ócsa 07/21 hrsz-ú külterületi ingatlant érintő településrendezési tervi 

módosításokhoz kapcsolódóan, a település hatályos tervei közti teljes harmonizáció 

megteremtése érdekében. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

38/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Trk. 43/A. 

§-a szerint kezdeményezze a hatályos Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi 

rendelet módosítását az Ócsa 07/21 hrsz-ú külterületi ingatlant érintő településrendezési tervi 

módosításokhoz kapcsolódóan, a település hatályos tervei közti teljes harmonizáció 

megteremtése érdekében. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Napirend tárgya: 

4.5.Tárgy: Döntés a Kertváros Szociális Központ által nyújtott házi segítségnyújtás 

szolgáltatás intézményi- és személyi térítési díjának módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Kánai Gergely képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság támogatja a határozati 

javaslat elfogadását.  

 

Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság nem támogatja a 

határozati javaslat elfogadását. Indokként előadja, hogy túlzónak tartják az emelést.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az intézményvezető asszony valószínűleg 

szétnézett a piacon, hogy magán szolgáltatók, ugyanezt a szolgáltatást mennyiért végzik. 

Ahhoz, hogy biztonságosan tudjon tovább üzemelni ez a házi segítségnyújtás, és ne menjenek 

el a dogozók, ahhoz ilyen szintű emelésre van szükség. Ezt követően szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. elfogadja a „Kertváros” Önkormányzati Társulás 14/2017. (XII.01.) sz. TT határozat 

1.a.) pontban javasolt intézményi térítési díj emelését a házi segítségnyújtás 

szolgáltatásra vonatkozóan, és 1 440.- Ft/óra összegben kívánja meghatározni az 

intézményi térítési díjat a házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában, 

2. elfogadja Kertváros” Önkormányzati Társulás 14/2017. (XII.01.) sz. TT határozat 

1.b.) pontját, vagyis elfogadja, hogy az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj 

jövedelemarányosan, az alábbi táblázatnak megfelelően legyen megállapítva: 

 

2018. évi öregségi nyugdíj 

(28.500.- Ft) százaléka 

Szociális segítés (személyi 

térítési díja) 

Személyi gondozás 

(személyi térítési díja) 

0-200 300 350 

201-250 350 400 

251-300 400 500 

301-350 450 600 

351-400 500 700 

401-1000 és felette 550 800 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa „Kertváros” 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát, és a további szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 2 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

39/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. elfogadja a „Kertváros” Önkormányzati Társulás 14/2017. (XII.01.) sz. TT határozat 

1.a.) pontban javasolt intézményi térítési díj emelését a házi segítségnyújtás 

szolgáltatásra vonatkozóan, és 1 440.- Ft/óra összegben kívánja meghatározni az 

intézményi térítési díjat a házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában, 

2. elfogadja Kertváros” Önkormányzati Társulás 14/2017. (XII.01.) sz. TT határozat 

1.b.) pontját, vagyis elfogadja, hogy az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj 

jövedelemarányosan, az alábbi táblázatnak megfelelően legyen megállapítva: 
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2018. évi öregségi nyugdíj 

(28.500.- Ft) százaléka 

Szociális segítés (személyi 

térítési díja) 

Személyi gondozás 

(személyi térítési díja) 

0-200 300 350 

201-250 350 400 

251-300 400 500 

301-350 450 600 

351-400 500 700 

401-1000 és felette 550 800 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa „Kertváros” 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát, és a további szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: 1.)-3.) 2018. február 28. 

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

 

Napirend tárgya: 

4.6.Tárgy: Döntés Ócsa Város Helyi Közutak Kezelési Szabályzatáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság támogatja az 

előterjesztés elfogadását.  

 

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

határozati javaslat elfogatását, egy módosítást javasolnak, ezt a jegyző úr beledolgozta az 

anyagba.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Ócsa Város Helyi Közutak Kezelési 

Szabályzatát azzal a kitétellel, hogy törlésre kerül az 1.5.4.1. pont „Az állami pénzeszközök 

megszerzésére irányuló helyi, térségi és régiós pályázatokat teljes körűen szakmailag 

előkészíti, az így megvalósuló beruházások teljes körű lebonyolítása, műszaki ellenőrzése, és 

a közbeszerzés lefolytatása is a feladata,” bekezdése. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

40/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Ócsa Város Helyi Közutak 

Kezelési Szabályzatát azzal a kitétellel, hogy törlésre kerül az 1.5.4.1. pont „Az állami 

pénzeszközök megszerzésére irányuló helyi, térségi és régiós pályázatokat teljes körűen 

szakmailag előkészíti, az így megvalósuló beruházások teljes körű lebonyolítása, műszaki 

ellenőrzése, és a közbeszerzés lefolytatása is a feladata,” bekezdése. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     --- 
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Napirend tárgya: 

4.7.Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel fennálló Együttműködési 

megállapodás módosítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

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

Bizottság is támogatja a határozati javaslat elfogadását. 

 

dr. Molnár Csaba jegyző elmondja, hogy a kistraktor időközben selejtezésre került, ezért 

ennek törlését kéri.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsa Város Önkormányzata, valamint Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

között 2017. április 30. napján létrejött Együttműködési megállapodás – napirend 

mellékleteként csatolt – 1. számú módosítását elfogadja az alábbi kiegészítéssel: 

- Az Együttműködési Megállapodás 1. mellékletének 6. sorának törlésének van 

helye, ugyanis időközben az adott tárgyi eszköz selejtezésére került sor, így annak 

szerepeltetése okafogyottá vált. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

41/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsa Város Önkormányzata, valamint Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

között 2017. április 30. napján létrejött Együttműködési megállapodás – napirend 

mellékleteként csatolt – 1. számú módosítását elfogadja az alábbi kiegészítéssel: 

- Az Együttműködési Megállapodás 1. mellékletének 6. sorának törlésének van 

helye, ugyanis időközben az adott tárgyi eszköz selejtezésére került sor, így annak 

szerepeltetése okafogyottá vált. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti együttműködési 

megállapodás aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.8.Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság javasolja 

a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, mint Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 100 

%-os tulajdonosa a Kft. napirend mellékleteként csatolt Szervezeti és Működési Szabályzatát 

jóváhagyja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

42/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft. (a továbbiakban: Kft.) 100 %-os tulajdonosa a Kft. napirend mellékleteként csatolt 

Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.9.Tárgy: Döntés a Katona József utca közvilágítási hálózatának felülvizsgálatáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság egy határozati javaslatot 

kíván előterjeszteni. Javasolja a bizottság, hogy a kérelmező Katona József utca 66. szám 

alatti ingatlana előtti villanyoszlopra közvilágítási lámpa kerüljön felszerelésre.  

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság is hasonló álláspontra jutott, 

mint a Városfejlesztési Bizottság.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a 21/2018. (I. 31.) számú ÖK. határozatban foglaltak értelmében a 

lámpatestek áthelyezésével kapcsolatos eljárásmenetet felülvizsgálta és az összes 

információ ismeretében úgy döntött, hogy támogatja Élő-Hitter Anita 2364 Ócsa 

Katona József utca 66. szám (ócsai 444 hrsz.) alatti lakos kérelmét azzal kapcsolatban, 

hogy az ingatlana előtti villanyoszlopra közvilágítási lámpa kerüljön felszerelésre, 

ennek érdekében megbízza az Eurovill Kft-t (2230 Gyömrő, Táncsics M. út 110.) a 

kivitelezés lebonyolítására. A vállalkozási díj: bruttó 87.465 Ft, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetésének beruházási kiadások 

terhére biztosít, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a 1.) pontnak megfelelően a közvilágítási lámpatest 

felszerelése ügyében intézkedjen. 

 

 

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

határozatot hozta: 

43/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a 21/2018. (I. 31.) számú ÖK. határozatban foglaltak értelmében a 

lámpatestek áthelyezésével kapcsolatos eljárásmenetet felülvizsgálta és az összes 

információ ismeretében úgy döntött, hogy támogatja Élő-Hitter Anita 2364 Ócsa 

Katona József utca 66. szám (ócsai 444 hrsz.) alatti lakos kérelmét azzal kapcsolatban, 

hogy az ingatlana előtti villanyoszlopra közvilágítási lámpa kerüljön felszerelésre, 

ennek érdekében megbízza az Eurovill Kft-t (2230 Gyömrő, Táncsics M. út 110.) a 

kivitelezés lebonyolítására. A vállalkozási díj: bruttó 87.465 Ft, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetésének beruházási kiadások 

terhére biztosít, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a 1.) pontnak megfelelően a közvilágítási lámpatest 

felszerelése ügyében intézkedjen. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.10.Tárgy: Döntés az Ócsa Rendőrőrs állományába tartozó r. őrmester lakhatási 

támogatásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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  

1.) támogatja, hogy Ócsa Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetés terhére az Ócsa 

Rendőrőrs területén szolgálatot teljesítő Laza Anita r. őrmester részére, a lakhatási 

kiadásaihoz 2018. január 1 napjától – 2018. december 31. napjáig havi 13.000 Ft 

összegű hozzájárulást fizessen, a Pest Megyei Rendőr-Főkapitánysággal megkötésre 

kerülő támogatási szerződés alapján Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében foglalt Képviselő-testületi keret terhére. A megkötendő támogatási 

szerződésben rögzíteni kell, hogy az összeg kizárólag a lakhatási kiadásokra 

használható fel.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt támogatási szerződés aláírására. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy a hozzájárulás összegéről és kifizetésének rendjéről 

tájékoztassa Kocsis István r. alezredes Urat. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

44/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) támogatja, hogy Ócsa Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetés terhére az Ócsa 

Rendőrőrs területén szolgálatot teljesítő Laza Anita r. őrmester részére, a lakhatási 
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kiadásaihoz 2018. január 1 napjától – 2018. december 31. napjáig havi 13.000 Ft 

összegű hozzájárulást fizessen, a Pest Megyei Rendőr-Főkapitánysággal megkötésre 

kerülő támogatási szerződés alapján Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében foglalt Képviselő-testületi keret terhére. A megkötendő támogatási 

szerződésben rögzíteni kell, hogy az összeg kizárólag a lakhatási kiadásokra 

használható fel.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt támogatási szerződés aláírására. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy a hozzájárulás összegéről és kifizetésének rendjéről 

tájékoztassa Kocsis István r. alezredes Urat. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal és 2018. december 31. 

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.11.Tárgy: Döntés a Kisdunamenti Ingatlanhasznosító Kft. kérelmének elvi 

támogatásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

beruházás megvalósítását.  

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság sem támogatja a beruházás 

megvalósítását. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Kisdunamenti Ingatlanhasznosító 

Kft. tulajdonában lévő ócsai 2223/7 hrsz-ú ingatlanon tervezett mobilházas/konténerházas 

lakóterület kialakítását. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

45/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Kisdunamenti 

Ingatlanhasznosító Kft. tulajdonában lévő ócsai 2223/7 hrsz-ú ingatlanon tervezett 

mobilházas/konténerházas lakóterület kialakítását. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.12.Tárgy: Döntés az Ócsai Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Kánai Gergely képviselő beszámol arról, hogy a bizottság 200.000.- Ft-ot javasol a 

rendezvények támogatására. 
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Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén 200.000.- Ft-ot javasol 

a rendezvények támogatására.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Hagyományőrző Egyesületet (székhely: 2364 Ócsa, Kiss J. u. 1/F., adószám: 

18849817-2-13, képviseletében: Rácz János elnök) – Ócsa Város Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg 

terhére – 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint összeggel támogatja az V. Juhfesztivál 

megrendezése céljából. 

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: 

46/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Hagyományőrző Egyesületet (székhely: 2364 Ócsa, Kiss J. u. 1/F., adószám: 

18849817-2-13, képviseletében: Rácz János elnök) – Ócsa Város Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg 

terhére – 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint összeggel támogatja az V. Juhfesztivál 

megrendezése céljából. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

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

Felelős:     1.) --  2.) polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Hagyományőrző Egyesületet (székhely: 2364 Ócsa, Kiss J. u. 1/F., adószám: 

18849817-2-13, képviseletében: Rácz János elnök) – Ócsa Város Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg 

terhére – 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint összeggel támogatja a Szüreti bál 

megrendezése céljából. 

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: 

47/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Hagyományőrző Egyesületet (székhely: 2364 Ócsa, Kiss J. u. 1/F., adószám: 

18849817-2-13, képviseletében: Rácz János elnök) – Ócsa Város Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg 

terhére – 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint összeggel támogatja a Szüreti bál 

megrendezése céljából. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

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

Felelős:     1.) --  2.) polgármester 
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Napirend tárgya: 

 4.13.Tárgy: A Falu Tamás Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának, valamint 2018. 

évi munkatervének elfogadása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság támogatja a határozati 

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Falu Tamás Városi Könyvtár 2017. évi 

beszámolóját. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

48/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Falu Tamás Városi Könyvtár 

2017. évi beszámolóját. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ---- 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elfogadja a Falu Tamás Városi Könyvtár 2018. évi munkatervét. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett rész. 

 

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

határozatot hozta: 

49/2018. (II. 28.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Falu Tamás Városi Könyvtár 

2018. évi munkatervét. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

7. Egyebek  

 

 

Buza Ernő képviselő javasolja, hogy az ócsán élő hajléktalanokat meleg teával, zsíros 

kenyérrel segítse az önkormányzat.  

 

Kardos Zoltán képviselő felveti, hogy a Katolikus templom és a Gyógyszertár közötti 

szakaszon autósok is járnak, célszerű lenne ezt a részt lezárni az autósforgalom elől.  
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Bukodi Károly polgármester a következő testületi ülésre javaslatot kér az oszlopokra 

vonatkozóan.  

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bukodi Károly      dr. Molnár Csaba 

             polgármester                 jegyző 


