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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

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

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, távol van Hantos Péter, Buza Ernő és 

Kardos Zoltán képviselő. Kéri, tegyék meg a napirenddel kapcsolatos észrevételeiket, 

javaslataikat.  

 

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni 4.10. számú napirendként az ”Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadása” elnevezésű 

napirendet. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete tárgyalásra felveszi 4.10. számú napirendként az ”Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadása” elnevezésű napirendet. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

50/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalásra felveszi 4.10. számú napirendként 

az ”Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadása” 

elnevezésű napirendet. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni 4.11. számú napirendként az ”Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízása” elnevezésű napirendet. 
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Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete tárgyalásra felveszi 4.11. számú napirendként az ”Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízása” elnevezésű napirendet. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

51/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalásra felveszi 4.11. számú napirendként 

az ”Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízása” elnevezésű 

napirendet. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni 4.12. számú napirendként az „Ócsai Halászy Károly 

Általános Iskola támogatási kérelme” elnevezésű napirendet. 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete tárgyalásra felveszi 4.12. számú napirendként az „Ócsai Halászy Károly 

Általános Iskolatámogatási kérelme” elnevezésű napirendet. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

52/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalásra felveszi 4.12. számú napirendként 

az „Ócsai Halászy Károly Általános Iskolatámogatási kérelme” elnevezésű napirendet. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott módosítással 

tárgyalásra elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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53/2018. (III. 28.) számú 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 Ócsa város közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: Szeredi Sándor Ócsa Városi Polgárőrség, Közterület-felügyelet 

 

3.2. Tárgy: Döntés ünnepségekhez kötődő alapítványi támogatásokról (Magyar Kultúra 

Napja, Március 15.) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.3. Tárgy: Beszámoló Ócsa Város Önkormányzatának 30 napot meghaladóan lejárt 

fizetési kötelezettségeiről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.4. Tárgy: Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

Előadó: Pappné Hajdu Katalin elnök 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Döntés Ócsa város hatályos Településszerkezeti tervének módosításáról 

Előadó: Vojnits Csaba Ferenc főépítész 

 

4.2. Tárgy: …/2018.(…) önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa város helyi építési 

szabályzatáról szóló 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Vojnits Csaba Ferenc főépítész 

 

4.3. Tárgy: .../2018.(…) önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának 

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

(költségvetés előirányzat-módosítás) 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

4.4. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló belső 

ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Döntés az „Önkormányzati tulajdonú belterületi út szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 

Pest megye területén” című pályázaton való indulásról és az ehhez szükséges 

tervdokumentáció elkészítőjének (tervező) kiválasztásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.6. Tárgy: Döntés a Monori Tankerületi Központ fenntartásában lévő Múzsák Alapfokú 

Művészeti Iskola átszervezéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7. Tárgy: Döntés Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Döntés a Telenor bázisállomás bérleti szerződés meghosszabbításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés az ócsai Álmos vezér utcai egyes ingatlanok szennyvízelvezetésének 

tervezési, engedélyezési, kivitelezési munkálatainak megrendeléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10. Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének 

elfogadása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.11. Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.12. Tárgy: Ócsai Halászy Károly Általános Iskolatámogatási kérelme 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

 

Napirend tárgya: 

1. Napirend előtti felszólalások 
 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a Dózsa telepi óvoda belső felújítására a 

beadott pályázatot sikeresnek ítélték és 107.545.000.- Ft támogatásban részesítik.  

 

 

Napirend tárgya: 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

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

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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54/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     --- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: Beszámoló Ócsa város közbiztonsági helyzetéről 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasási Bizottság szintén javasolja a 

beszámoló elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Ócsa Városi Polgárőrség beszámolóját elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

55/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsa Városi Polgárőrség beszámolóját 

elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Közterület-felügyelet beszámolóját elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

56/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közterület-felügyelet beszámolóját 

elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

Napirend tárgya: 

3.2.Tárgy: Döntés ünnepségekhez kötődő alapítványi támogatásokról (Magyar Kultúra 

Napja, Március 15.) 
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Kánai Gergely képviselő tájékoztatást ad arról, az Oktatási Bizottság javasolja, hogy a 

támogatási összeg módosuljon a Pártos Lóránt Alapítvány esetében 30.000.- Ft-ra, az 

általános iskola esetében pedig 40.000.- Ft-ra.   

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja elfogadásra Kánai Gergely képviselő úr által felvetett módosítással együtt.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően 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 

2018. január 22. napján - a Magyar Kultúra Napja alkalmából - tartott műsorban való 

közreműködésük elismeréseként, Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi 

Költségvetésében meghatározott Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű 

támogatások terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

57/2018. (III. 28.) számú 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 

2018. január 22. napján - a Magyar Kultúra Napja alkalmából - tartott műsorban való 

közreműködésük elismeréseként, Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi 

Költségvetésében meghatározott Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű 

támogatások terhére. 

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 Ócsa Halászy Károly Iskoláért Alapítvánnyal történő támogatási szerződés 

kötésével (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2., képviseletében: Bocskai 

László kuratóriumi elnök) 40.000 Ft összegű támogatást nyújt az Ócsai Halászy 

Károly Általános Iskola tanulóinak a 2018. március 15-én tartott műsorban való 

közreműködésük elismeréseként, Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi 

Költségvetésében meghatározott Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű 

támogatások terhére 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

58/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

1.) az Ócsa Halászy Károly Iskoláért Alapítvánnyal történő támogatási szerződés 

kötésével (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2., képviseletében: Bocskai 

László kuratóriumi elnök) 40.000 Ft összegű támogatást nyújt az Ócsai Halászy 

Károly Általános Iskola tanulóinak a 2018. március 15-én tartott műsorban való 

közreműködésük elismeréseként, Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi 

Költségvetésében meghatározott Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű 

támogatások terhére 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

3.3.Tárgy: Beszámoló Ócsa Város Önkormányzatának 30 napot meghaladóan lejárt 

fizetési kötelezettségeiről 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a határozati 

javaslat elfogadását a testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 30 napon túli szállítói tartozásokról szóló polgármesteri tájékoztatást 

elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

59/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30 napon túli szállítói tartozásokról 

szóló polgármesteri tájékoztatást elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ---- 

 

Napirend tárgya: 

3.4.Tárgy: Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

 

Kánai Gergely képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság javasolja elfogadásra a 

határozati javaslatot.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság beszámolóját elfogadja. 
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

60/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság beszámolóját 

elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.1.Tárgy: Döntés Ócsa város hatályos Településszerkezeti tervének módosításáról 

 

 

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

javasolják elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság is támogatja a határozati 

javaslat elfogadását.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban Trk.) 

településrendezési tartalmi követelményei alkalmazásával Ócsa Településszerkezeti terve 

módosításáról – az alábbi döntést hozza: 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a 100/2017. (IV.26.) számú ÖK. 

határozatával elfogadott Ócsa Településszerkezeti Tervének 

a) „Ócsa Településszerkezeti tervének leírása” érintett részeit a jelen határozat 1. 

mellékletét képező tartalommal, 

b) 2. mellékletét képező „Településszerkezeti tervet” (M=1:13.000) a jelen határozat 2. 

mellékletét képező tartalommal, 

2. Jelen határozat mellékletei 2018. április 1-jén lépnek hatályba. 

3. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát vesztik Ócsa Város Önkormányzatának 

100/2017. (IV.26.) számú ÖK. határozatával jóváhagyott Településszerkezeti Tervének, 

jelen határozat mellékletei által érintett részei. 

4. A hatályba lépést követően a város közigazgatási területén készülő szabályozási terveket, 

a településen folyó és tervezett fejlesztési, rendezési tevékenységet a Településszerkezeti 

tervvel összhangban kell végezni. 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testületi döntést követő 15 

napon belül Ócsa Településszerkezeti terve elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa és 

küldje meg az elfogadott tervet az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes 

államigazgatási szervnek a Trk. 43. § (2) bekezdése szerint. 
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

61/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

(továbbiakban Trk.) településrendezési tartalmi követelményei alkalmazásával Ócsa 

Településszerkezeti terve módosításáról – az alábbi döntést hozza: 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a 100/2017. (IV.26.) számú ÖK. 

határozatával elfogadott Ócsa Településszerkezeti Tervének 

a) „Ócsa Településszerkezeti tervének leírása” érintett részeit a jelen határozat 1. 

mellékletét képező tartalommal, 

b) 2. mellékletét képező „Településszerkezeti tervet” (M=1:13.000) a jelen 

határozat 2. mellékletét képező tartalommal, 

2. Jelen határozat mellékletei 2018. április 1-jén lépnek hatályba. 

3. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát vesztik Ócsa Város Önkormányzatának 

100/2017. (IV.26.) számú ÖK. határozatával jóváhagyott Településszerkezeti 

Tervének, jelen határozat mellékletei által érintett részei. 

4. A hatályba lépést követően a város közigazgatási területén készülő szabályozási 

terveket, a településen folyó és tervezett fejlesztési, rendezési tevékenységet a 

Településszerkezeti tervvel összhangban kell végezni. 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testületi döntést követő 

15 napon belül Ócsa Településszerkezeti terve elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa 

és küldje meg az elfogadott tervet az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő 

összes államigazgatási szervnek a Trk. 43. § (2) bekezdése szerint. 

Határidő: azonnal, 

                 az intézkedés megkezdésére 15 nap 

Felelős:    polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.2.Tárgy: …/2018.(…) önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa város helyi építési 

szabályzatáról szóló 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet 

megalkotását.  

 

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

rendelet megalkotását a Képviselő-testület felé.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) 

bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 6. § (1) bekezdésében és 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében megjelölt véleményezési jogkörben eljáró 

szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Ócsa Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 40. § 

(2) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

 

„b) szabályozási terv eltérő ábrázolása hiányában az előkert mérete 5 m, az oldalkert 

mérete 10 m, a hátsókert mérete 10 m, kivéve a Némedi major területén elhelyezkedő 

gazdasági területeket, ahol az oldalkert minimális mérete 5 m is lehet, ha a szomszédos 

telkeken álló épületek tűztávolsága és egyéb - az építmények telepítésére vonatkozó - 

szabályok ezt lehetővé teszik,” 

 

2. § 

 

A HÉSZ belterületi Szabályozási Tervét M=1:2000 méretarányban tartalmazó 2/a. melléklete 

jelen rendelet 1. melléklete szerint, a Jelmagyarázat alapján a „Módosítással érintett terület 

határa” jellel körülhatárolt terület tekintetében módosul. 

 

3. § 

 

E rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba és az ezt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

m e g a l k o t t a  a  

 

 

5/2018. (III. 28.) sz. önkormányzati rendeletet 

Ócsa Város helyi építési szabályzatáról szóló 

4/2017. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének 

(2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

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

bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 6. § (1) bekezdésében és 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
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a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében megjelölt véleményezési jogkörben eljáró 

szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Ócsa Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 40. § 

(2) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

 

„b) szabályozási terv eltérő ábrázolása hiányában az előkert mérete 5 m, az oldalkert 

mérete 10 m, a hátsókert mérete 10 m, kivéve a Némedi major területén elhelyezkedő 

gazdasági területeket, ahol az oldalkert minimális mérete 5 m is lehet, ha a szomszédos 

telkeken álló épületek tűztávolsága és egyéb - az építmények telepítésére vonatkozó - 

szabályok ezt lehetővé teszik,” 

 

2. § 

 

A HÉSZ belterületi Szabályozási Tervét M=1:2000 méretarányban tartalmazó 2/a. melléklete 

jelen rendelet 1. melléklete szerint, a Jelmagyarázat alapján a „Módosítással érintett terület 

határa” jellel körülhatárolt terület tekintetében módosul. 

 

3. § 

 

E rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba és az ezt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: .../2018.(…) önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város 

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

rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás) 

 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság 

javasolja a rendelet megalkotását.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti 

jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

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

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

bevételi főösszegét: 1.354.247.977 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-kettőszáznyolcvanegymillió-

nyolcszáznegyvennyolcezer-háromszázhetvenegy forintban határozza meg. 
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(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenlege:  

 

 

1.265.739.274 Ft Költségvetési bevétellel 

1.326.035.176 Ft Költségvetési kiadással 

-60.295.902 Ft Költségvetési egyenleggel 

 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  

 (65.151.131 Ft) +(-125.447.033) Ft=- 60.295.902 Ft/ 

 

(3) Az eredeti költségvetési egyenleg -28.212.801 Ft, mely az előirányzatok évközi 

változásai miatt megváltozott. 

 

 

2. § 

Az R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A 3.§ (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 

1.1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg a Képviselő-testület. 

 

(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 
              forintban 

   

 

 

1.) Közhatalmi bevétel 473.626.000  

2.) Intézményi működési bevétel 102.852.300  

3.) Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 

53.290.771  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 
forintban 

(3) Önkormányzati működés támogatásai:                434.767.124 

 
forintban 

(4)  Felhalmozási bevételek:                                 

1.) Felhalmozási bevétel 70.200.000  

2.) Finanszírozási bevétel 83.016.083  

 

      3.)   Felhalmozási célú támogatási bevételek:                                              130.963.079        

  

4.) Hitelkeret maradvány felvétele                            

5.492.620 Ft                                                                       
forintban  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                1.354.247.977 
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forintban 

(5) Önkormányzat működési kiadásai:                992.230.223 

 

1.) Személyi juttatások 350.343.992 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 89.174.348 

3.) Dologi kiadások 390.402.060 

4.) Egyéb működési célú kiadások 135.355.893 

4.1

) 

Ebből:  Egyéb működési célú  támogatások Áh 

belülre 

24.588.300 

4.2

) 

              Céljellegű támogatások Áh-kívülre 104.554.700 

4.3

) 

               Előző évi elszámolás befizetése  6.212.893 

5.) Szociális kiadások 

(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. 

számú tájékoztató tábla tartalmazza 

26.953.930 

 

 

(6) Tartalék:            80.925.851 

 
forintban 

 

1.) Általános tartalék 7.194.841  

2.) Céltartalék                          73.731.010  

 
 

forintban 
(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai:       252.879.102 

 

 

 
forintban 

a) Beruházások 39.259.933 

b) Felújítások 213.019.169 

c) Egyéb felhalmozási kiadás 

(lakástámogatás)  

600.000 

 

 

 
forintban 

(8) Finanszírozási célú kiadások:          28.212.801 

 

Ebből: 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak:       14.285.713 

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése:         

13.927.088 

 

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:       1.354.247.977 
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(9) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 

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

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

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

 

a) Kötelező feladatok 

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

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

 

b) Önként vállalt feladatok 

- fizikoterápia 

- labor helyi tevékenysége 

- civil szervezetek támogatása 

 

c) Állami, államigazgatási feladatok 

- helyi jogalkotás 

- építésügyi helyi igazgatás 

- adóigazgatás 

- szociális igazgatás 

- közterület-felügyelet 

 

(10) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 

3. § 

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

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

1.343.231.484 Ft-ban határozza meg. 

 

 

Önkormányzat Működési támogatásai   434.767.124 Ft 

Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről   53.290.771 Ft 

Felhalmozási célú támogatásra bevételek: 130.963.079.Ft 

Közhatalmi bevételek:    473.626.000 Ft 

Működési bevétel:                   92.034.300 Ft 

 Felhalmozási bevételek:                70.200.000 Ft 

 Maradvány igénybevétele     82.857.590.Ft 

            Hitel felvétele                                                       5.492.620 Ft 

 

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

1.343.231.484 Ft-ban határozza meg. 

 

Személyi juttatások:                  63.924.814 Ft 

Munkaadókat terhelő jár.    13.522.399 Ft 
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Dologi kiadások:    257.162.210 Ft 

Ellátottak pénzbeni juttatásai:     26.953.930 Ft 

Egyéb működési célú kiadások:  135.355.893 Ft 

Tartalékok:       80.925.851 Ft 

Felhalmozási költségvetési kiadások::  249.418.979 Ft 

Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre:   14.285.713 Ft 

Belföldi finanszírozás kiadásai:   501.681.695 Ft 

 

 

 

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és 

kiadásait a 9.1. melléklet tartalmazza. 

 

(4) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú 

finanszírozási kiadások összege: 487.754.607 Ft, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek 

utalandó összeg 22.837.000 Ft. 

 

 

4. § 

 

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételi előirányzatát 

169.807.488 Ft-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:                 2.000.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:              167.807.488 Ft 

 

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

169.807.488 Ft-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    97.410.400 Ft 

 Munkaadókat terhelő jár.   23.563.088 Ft 

 Dologi kiadások:    47.334.000 Ft 

 Egyéb működési célú kiadások:    1.500.000 Ft 

 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.2. 

melléklet tartalmazza.  
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(3) A Képviselő-testület 2017. évre az Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,  

 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000 Ft.  

 

(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 28 főben állapította meg. 

 

5. § 

 

A R. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde 2017. évi bevételi előirányzatát 317.465.713 Ft-ban határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                   8.778.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:               308.687.713 Ft 

 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde 2017. évi kiadási előirányzatát 317.465.713 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:   184.232.167 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.    51.021.546 Ft 

  Dologi kiadások:     81.919.357 Ft 

  Beruházások:           292.643 Ft 

   

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait a 9.3. melléklet tartalmazza.  

 

(3) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde létszámkeretét 53 + 7 főben állapítja meg. 

 

6.§ 

A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

11.497.899 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                     40.000 Ft 

Működési célú átvett pénzeszközök:                    40.000 Ft 
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  Önkormányzati támogatás:              11.259.406 Ft  

                     Költségvetési maradvány igénybevétele:                 158.493 Ft  

 

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

11.497.899 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:      4.601.300 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.     1.242.626 Ft 

  Dologi kiadások:      3.986.493 Ft 

Beruházások (Könyvállomány növ.):    1.667.480 Ft 

  

Az önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 

9.4. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 2 főben állapítja meg.”  

 

    

7. § 

 

A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 7.194.841. Ft általános tartalékot és 73.731.010 Ft 

céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja 

magának. 

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület 

fenntartja magának.” 

 

8. § 

Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

9. § 

Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

10. § 

Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 

11. § 

Az R. 1.4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
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12. § 
 

Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

13. § 
 

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

 

14. § 
 

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

 

15. § 
 

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 

16. § 
 

Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

 

17. § 
 

Az R. 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

 

18. § 
 

Az R. 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

19. § 
 

Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

 

20. § 
 

Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

 

21. § 
 

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 

 

22. § 
 

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

december 01. napjától kell alkalmazni. 

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

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 

következő rendeletet: 

 

 

 

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

m e g a l k o t t a  a  

 

 

6/2018. (III. 28.) sz. önkormányzati rendeletet 

Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 

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

(költségvetés előirányzat módosítás) 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. 

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

 

1. § 

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

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

és bevételi főösszegét: 1.354.247.977 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-

kettőszáznyolcvanegymillió-nyolcszáznegyvennyolcezer-háromszázhetvenegy forintban 

határozza meg. 

 

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

 

 

1.265.739.274 Ft Költségvetési bevétellel 

1.326.035.176 Ft Költségvetési kiadással 

-60.295.902 Ft Költségvetési egyenleggel 

 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  

 (65.151.131 Ft) +(-125.447.033) Ft=- 60.295.902 Ft/ 

 

(3) Az eredeti költségvetési egyenleg -28.212.801 Ft, mely az előirányzatok évközi 

változásai miatt megváltozott. 

 

 

2. § 

Az R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A 3.§ (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 
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finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 

1.1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg a Képviselő-testület. 

 

(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 
              forintban 

   

 

 

1.) Közhatalmi bevétel 473.626.000  

2.) Intézményi működési bevétel 102.852.300  

3.) Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 

53.290.771  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 
forintban 

(3) Önkormányzati működés támogatásai:                434.767.124 

 
forintban 

(4)  Felhalmozási bevételek:                                 

1.) Felhalmozási bevétel 70.200.000  

2.) Finanszírozási bevétel 83.016.083  

 

      3.)   Felhalmozási célú támogatási bevételek:                                              130.963.079        

  

4.) Hitelkeret maradvány felvétele                            

5.492.620 Ft                                                                       
forintban  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                1.354.247.977 

  

 
forintban 

(5) Önkormányzat működési kiadásai:                992.230.223 

 

1.) Személyi juttatások 350.343.992 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 89.174.348 

3.) Dologi kiadások 390.402.060 

4.) Egyéb működési célú kiadások 135.355.893 

4.1

) 

Ebből:  Egyéb működési célú  támogatások Áh 

belülre 

24.588.300 

4.2

) 

              Céljellegű támogatások Áh-kívülre 104.554.700 

4.3

) 

               Előző évi elszámolás befizetése  6.212.893 

5.) Szociális kiadások 

(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. 

számú tájékoztató tábla tartalmazza 

26.953.930 

 

 

(6) Tartalék:            80.925.851 
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forintban 

 

1.) Általános tartalék 7.194.841  

2.) Céltartalék                          73.731.010  

 
 

forintban 
(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai:       252.879.102 

 

 

 
forintban 

a) Beruházások 39.259.933 

b) Felújítások 213.019.169 

c) Egyéb felhalmozási kiadás 

(lakástámogatás)  

600.000 

 

 

 
forintban 

(8) Finanszírozási célú kiadások:          28.212.801 

 

Ebből: 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak:       14.285.713 

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése:         

13.927.088 

 

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:       1.354.247.977 

 

 

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

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

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

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

 

a) Kötelező feladatok 

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

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

 

b) Önként vállalt feladatok 

- fizikoterápia 

- labor helyi tevékenysége 

- civil szervezetek támogatása 

 

c) Állami, államigazgatási feladatok 

- helyi jogalkotás 

- építésügyi helyi igazgatás 

- adóigazgatás 

- szociális igazgatás 

- közterület-felügyelet 
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(10) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 

 

3. § 

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

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

1.343.231.484 Ft-ban határozza meg. 

 

 

Önkormányzat Működési támogatásai   434.767.124 Ft 

Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről   53.290.771 Ft 

Felhalmozási célú támogatásra bevételek: 130.963.079.Ft 

Közhatalmi bevételek:    473.626.000 Ft 

Működési bevétel:                   92.034.300 Ft 

 Felhalmozási bevételek:                70.200.000 Ft 

 Maradvány igénybevétele     82.857.590.Ft 

            Hitel felvétele                                                       5.492.620 Ft 

 

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

1.343.231.484 Ft-ban határozza meg. 

 

Személyi juttatások:                  63.924.814 Ft 

Munkaadókat terhelő jár.    13.522.399 Ft 

Dologi kiadások:    257.162.210 Ft 

Ellátottak pénzbeni juttatásai:     26.953.930 Ft 

Egyéb működési célú kiadások:  135.355.893 Ft 

Tartalékok:       80.925.851 Ft 

Felhalmozási költségvetési kiadások::  249.418.979 Ft 

Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre:   14.285.713 Ft 

Belföldi finanszírozás kiadásai:   501.681.695 Ft 

 

 

 

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és 

kiadásait a 9.1. melléklet tartalmazza. 

 

(4) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú 

finanszírozási kiadások összege: 487.754.607 Ft, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek 

utalandó összeg 22.837.000 Ft. 
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4. § 

 

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételi előirányzatát 

169.807.488 Ft-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:                 2.000.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:              167.807.488 Ft 

 

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

169.807.488 Ft-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    97.410.400 Ft 

 Munkaadókat terhelő jár.   23.563.088 Ft 

 Dologi kiadások:    47.334.000 Ft 

 Egyéb működési célú kiadások:    1.500.000 Ft 

 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.2. 

melléklet tartalmazza.  

 

(3) A Képviselő-testület 2017. évre az Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,  

 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000 Ft.  

 

(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 28 főben állapította meg. 

 

5. § 

 

A R. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2017. évi bevételi előirányzatát 317.465.713 Ft-ban határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                   8.778.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:               308.687.713 Ft 
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(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde 2017. évi kiadási előirányzatát 317.465.713 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:   184.232.167 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.    51.021.546 Ft 

  Dologi kiadások:     81.919.357 Ft 

  Beruházások:           292.643 Ft 

   

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait a 9.3. melléklet tartalmazza.  

 

(3) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde létszámkeretét 53 + 7 főben állapítja meg. 

 

6.§ 

A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

11.497.899 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                     40.000 Ft 

Működési célú átvett pénzeszközök:                    40.000 Ft 

  Önkormányzati támogatás:              11.259.406 Ft  

                     Költségvetési maradvány igénybevétele:                 158.493 Ft  

 

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

11.497.899 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:      4.601.300 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.     1.242.626 Ft 

  Dologi kiadások:      3.986.493 Ft 

Beruházások (Könyvállomány növ.):    1.667.480 Ft 

  

Az önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 

9.4. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 2 főben állapítja meg.”  
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7. § 

 

A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 7.194.841. Ft általános tartalékot és 73.731.010 Ft 

céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja 

magának. 

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület 

fenntartja magának.” 

 

8. § 

Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

9. § 

Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

10. § 

Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 

11. § 

Az R. 1.4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 

12. § 
 

Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

13. § 
 

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

 

14. § 
 

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

 

15. § 
 

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 

16. § 
 

Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

 

17. § 
 

Az R. 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 
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18. § 
 

Az R. 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

 

19. § 
 

Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

 

20. § 
 

Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

 

21. § 
 

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 

 

22. § 
 

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

december 01. napjától kell alkalmazni. 

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

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.4.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló 

belső ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a határozati 

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Fodor Pálné egyéni vállalkozó belső ellenőr által készített 2017. évi 

belső ellenőrzésről szóló éves ellenőrzési jelentését tudomásul veszi, intézkedést azzal 

kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

62/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fodor Pálné egyéni vállalkozó belső 

ellenőr által készített 2017. évi belső ellenőrzésről szóló éves ellenőrzési jelentését tudomásul 

veszi, intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     ---- 
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Napirend tárgya: 

4.5.Tárgy: Döntés az „Önkormányzati tulajdonú belterületi út szilárd burkolattal 

történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési  

céllal Pest megye területén” című pályázaton való indulásról és az ehhez szükséges 

tervdokumentáció elkészítőjének (tervező) kiválasztásáról 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a pályázat a múlt héten jelent meg, 

javasolja, hogy a Damjanich utcával kezdjenek. A maximálisan elnyerhető összeg bruttó 150 

millió forint.  

 

Puskás Imre képviselő felveti, hogy a Damjanich utca és az Üllői utca kereszteződése is elég 

frekventált és balesetveszélyes, ezért oda egy gyalogos átkelőhelyet javasol felfesteni. A 

Székesi utcát is jónak tartaná bele venni, mint összekötő utat.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a 

pályázaton való indulást, valamint a legkedvezőbb árajánlatok elfogadását.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

(Pályázati kiírás kódja PM_ONKORMUT_2018) elnevezésű pályázati felhívásra 

pályázatot kíván benyújtani.  

2.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert a pályázati anyag előkészítésére, az 

ahhoz szükséges adminisztrációs feladatok ellátására és a pályázat benyújtására. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

63/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

(Pályázati kiírás kódja PM_ONKORMUT_2018) elnevezésű pályázati felhívásra 

pályázatot kíván benyújtani.  

2.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert a pályázati anyag előkészítésére, az 

ahhoz szükséges adminisztrációs feladatok ellátására és a pályázat benyújtására. 

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

Felelős:     1.)-2.) polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  
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1.) a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

(Pályázati kiírás kódja PM_ONKORMUT_2018) elnevezésű pályázati felhívásra 

benyújtandó pályázati anyag előkészítésével a QUAPRO Kft.-t (8200 Veszprém, 

Eötvös k. u. 4., adószám: 13331432-2-19.) bízza meg. A vállalkozási díj: 4.566. 929,- 

Ft +ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási 

kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

64/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

(Pályázati kiírás kódja PM_ONKORMUT_2018) elnevezésű pályázati felhívásra 

benyújtandó pályázati anyag előkészítésével a QUAPRO Kft.-t (8200 Veszprém, 

Eötvös k. u. 4., adószám: 13331432-2-19.) bízza meg. A vállalkozási díj: 4.566. 929,- 

Ft +ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási 

kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal  

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

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

(Pályázati kiírás kódja PM_ONKORMUT_2018) elnevezésű pályázathoz való 

támogatási kérelem benyújtásának – a pályázati kiírásban foglalt – alapvető 

feltételeként megjelölt részletes (tételes) tervezői költségbecslés, valamint 

tervdokumentáció (többek között műszaki leírás, műszaki tervek stb.) elkészítésére 

megbízza a BR-BAU Bt.-t (2367 Újhartyán, Pipacs utca 24.). A vállalkozási díj: 

1.260.000,- Ft +ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés 

beruházási kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

65/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

(Pályázati kiírás kódja PM_ONKORMUT_2018) elnevezésű pályázathoz való 

támogatási kérelem benyújtásának – a pályázati kiírásban foglalt – alapvető 

feltételeként megjelölt részletes (tételes) tervezői költségbecslés, valamint 

tervdokumentáció (többek között műszaki leírás, műszaki tervek stb.) elkészítésére 

megbízza a BR-BAU Bt.-t (2367 Újhartyán, Pipacs utca 24.). A vállalkozási díj: 

1.260.000,- Ft +ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés 

beruházási kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal  

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.6.Tárgy: Döntés a Monori Tankerületi Központ fenntartásában lévő Múzsák 

Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről 

 

 

Kánai Gergely képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a határozati 

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén javasolja a 

határozati javaslat elfogadását a testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(6) 

bekezdésekben foglalt véleménynyilvánítási jogával élve támogatja a Monori 

Tankerületi Központ (2200 Monor, Petőfi Sándor u. 34.) Múzsák Alapfokú Művészeti 

Iskola (OM azonosító: 201201) 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 29. szám alatti 

feladatellátási helyét érintő, 1. sz. melléklet szerinti, 974-8. számú átszervezési 

javaslatát, melynek értelmében a Bajcsy-Zsilinszky u. 29. szám alatti telephely 

megszűnik. 

2.) úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(6) 

bekezdésekben foglalt véleménynyilvánítási jogával élve támogatja a Monori 

Tankerületi Központ (2200 Monor, Petőfi Sándor u. 34.) Múzsák Alapfokú Művészeti 

Iskola (OM azonosító: 201201) 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 29. szám alatti 

feladatellátási helyét érintő, 1. sz. melléklet szerinti, 974-9. számú átszervezési 

javaslatát, melynek értelmében a Bajcsy-Zsilinszky u. 52. szám alatti telephelyen új 

tanszak indítására kerül sor. 
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

66/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(6) 

bekezdésekben foglalt véleménynyilvánítási jogával élve támogatja a Monori 

Tankerületi Központ (2200 Monor, Petőfi Sándor u. 34.) Múzsák Alapfokú Művészeti 

Iskola (OM azonosító: 201201) 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 29. szám alatti 

feladatellátási helyét érintő, 1. sz. melléklet szerinti, 974-8. számú átszervezési 

javaslatát, melynek értelmében a Bajcsy-Zsilinszky u. 29. szám alatti telephely 

megszűnik. 

2.) úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(6) 

bekezdésekben foglalt véleménynyilvánítási jogával élve támogatja a Monori 

Tankerületi Központ (2200 Monor, Petőfi Sándor u. 34.) Múzsák Alapfokú Művészeti 

Iskola (OM azonosító: 201201) 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 29. szám alatti 

feladatellátási helyét érintő, 1. sz. melléklet szerinti, 974-9. számú átszervezési 

javaslatát, melynek értelmében a Bajcsy-Zsilinszky u. 52. szám alatti telephelyen új 

tanszak indítására kerül sor. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős:     1.)-2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.7.Tárgy: Döntés Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelméről 

 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

500 ezer forint támogatást javasol az önkéntes tűzoltó egyesület részére. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesületét (székhely: 2364 Ócsa, Kiss János u. 34-38., 

nyilvántartási szám: 13-02-0007339, adószám: 18943595-1-13) 500.000,- Ft összeggel 

támogatja a feladatának ellátásához mindenképpen szükséges alapvető szakfelszerelés 

és eszközök beszerzése céljából, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetés céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg terhére 

biztosítja. 

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

tájékoztassa az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti támogatási szerződés 

előkészítésére és aláírására. 
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

67/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesületét (székhely: 2364 Ócsa, Kiss János u. 34-38., 

nyilvántartási szám: 13-02-0007339, adószám: 18943595-1-13) 500.000,- Ft összeggel 

támogatja a feladatának ellátásához mindenképpen szükséges alapvető szakfelszerelés 

és eszközök beszerzése céljából, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetés céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg terhére 

biztosítja. 

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

tájékoztassa az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti támogatási szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.8.Tárgy: Döntés a Telenor bázisállomás bérleti szerződés meghosszabbításáról 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság szintén 

javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy elutasítja a Telenor Magyarország Zrt. kérését, azaz Ócsa Város 

Önkormányzata és a Telenor Magyarország Zrt. között fennálló bérleti szerződésben 

foglalt bérleti díj 10 %-kal történő mérséklését 2019. január 1. napjától kezdődően, azt 

a korábbi feltételekkel és változatlan bérleti díj alapul vételével javasolja megkötni 

2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal is. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően folytasson 

tárgyalásokat a Telenor Magyarország Zrt.-vel a 2019. január 1. napjától hatályba lépő 

bérleti szerződés esetleges előkészítése és megkötése érdekében.   

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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68/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy elutasítja a Telenor Magyarország Zrt. kérését, azaz Ócsa Város 

Önkormányzata és a Telenor Magyarország Zrt. között fennálló bérleti szerződésben 

foglalt bérleti díj 10 %-kal történő mérséklését 2019. január 1. napjától kezdődően, azt 

a korábbi feltételekkel és változatlan bérleti díj alapul vételével javasolja megkötni 

2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal is. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően folytasson 

tárgyalásokat a Telenor Magyarország Zrt.-vel a 2019. január 1. napjától hatályba lépő 

bérleti szerződés esetleges előkészítése és megkötése érdekében.   

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

Felelős:    1.)-2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.9.Tárgy: Döntés az ócsai Álmos vezér utcai egyes ingatlanok 

szennyvízelvezetésének tervezési, engedélyezési, kivitelezési munkálatainak 

megrendeléséről 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság szintén 

javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt-t bízza meg az Ócsa, 

Álmos vezér utcai 2255/8, 2255/9, 4801/2, 4801/1, 2255/7 hrsz.-ú ingatlanok 

szennyvízelvezetésének megtervezésével. A vállalkozási díj mértéke: 790.000 

Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésben elkülönített 

céltartalék összegéből csoportosít át a beruházási költségek terhére (amely a bérleti 

díjból kompenzálásra kerül). 

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

szerződés előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

69/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt-t bízza meg az Ócsa, 

Álmos vezér utcai 2255/8, 2255/9, 4801/2, 4801/1, 2255/7 hrsz.-ú ingatlanok 

szennyvízelvezetésének megtervezésével. A vállalkozási díj mértéke: 790.000 

Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésben elkülönített 

céltartalék összegéből csoportosít át a beruházási költségek terhére (amely a bérleti 

díjból kompenzálásra kerül). 
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2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási 

szerződés előkészítésére és a szerződés aláírására. 

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

Felelős:     1.)--, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.10.Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 

Ügyrendjének elfogadása 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság 

javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 

Ügyrendjét jóváhagyja. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

70/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

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

Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét jóváhagyja. 

Határidő: --- 

Felelős:    --- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.11.Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízása 

 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság 

javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa, 

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok 

ellátásával a Marketservice Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1091 

Budapest, Ifjúmunkás u. 4. IV. lph. fsz. 2., Cg.: 01-09-686743, könyvvizsgálói nyilvántartási 

szám: 001712, képviseletében Bálint Gyula Levente okleveles könyvvizsgáló) bízza meg 

2018. március 28. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő határozott időre. A megbízási 

díj: 20.000 Ft+ÁFA/hó (240.000 Ft+ÁFA/év). 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

71/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa, Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gazdálkodásával 

kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátásával a Marketservice Könyvvizsgáló és Pénzügyi 

Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 4. IV. lph. fsz. 2., Cg.: 01-09-

686743, könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 001712, képviseletében Bálint Gyula Levente 

okleveles könyvvizsgáló) bízza meg 2018. március 28. napjától 2022. december 31. napjáig 

terjedő határozott időre. A megbízási díj: 20.000 Ft+ÁFA/hó (240.000 Ft+ÁFA/év). 

Határidő: --- 

Felelős:     --- 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.12.Tárgy: Ócsai Halászy Károly Általános Iskola támogatási kérelme 

 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság 140.000.- Ft 

támogatást javasol. 

 

Murinainé Murár Emília képviselő módosító indítványa, hogy 200.000.- Ft összegű 

támogatást nyújtson az önkormányzat. Indokként előadja, hogy szakmai kirándulásról van 

szó, találtak egy alternatív módszerekkel dolgozó iskolát, és minden pedagógus menne. 

Előadja, hogy hátrányos helyzetben van az iskola, van egy lakópark, és igen nehéz dolguk van 

a gyerekekkel.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a módosító indítványra: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete   

1.) az Ócsa Halászy Károly Iskoláért Alapítvánnyal történő támogatási szerződés 

kötésével (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2., képviseletében: Bocskai 

László kuratóriumi elnök) bruttó: 200.000 Ft összegű támogatást nyújt a 2018. április 

4-5. napján tartandó Ócsai Halászy Károly Általános Iskola pedagógusainak 

kirándulására Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi Költségvetésében meghatározott 

Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű támogatások terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

határozatot elvette: 
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72/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

1.) az Ócsa Halászy Károly Iskoláért Alapítvánnyal történő támogatási szerződés 

kötésével (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2., képviseletében: Bocskai 

László kuratóriumi elnök) bruttó: 200.000 Ft összegű támogatást nyújt a 2018. április 

4-5. napján tartandó Ócsai Halászy Károly Általános Iskola pedagógusainak 

kirándulására Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi Költségvetésében meghatározott 

Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű támogatások terhére. 

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 Ócsa Halászy Károly Iskoláért Alapítvánnyal történő támogatási szerződés 

kötésével (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2., képviseletében: Bocskai 

László kuratóriumi elnök) bruttó: 140.000 Ft összegű támogatást nyújt a 2018. április 

4-5. napján tartandó Ócsai Halászy Károly Általános Iskola pedagógusainak 

kirándulására Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi Költségvetésében meghatározott 

Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű támogatások terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 2 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

73/2018. (III. 28.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

1.) az Ócsa Halászy Károly Iskoláért Alapítvánnyal történő támogatási szerződés 

kötésével (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2., képviseletében: Bocskai 

László kuratóriumi elnök) bruttó: 140.000 Ft összegű támogatást nyújt a 2018. április 

4-5. napján tartandó Ócsai Halászy Károly Általános Iskola pedagógusainak 

kirándulására Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi Költségvetésében meghatározott 

Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű támogatások terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

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

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

 

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly         dr. Molnár Csaba 

              polgármester         jegyző 


