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J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 18. napján 1700 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 
 
Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 
Horváth Tamás  alpolgármester 
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 7 fővel határozatképes, távol van Hantos Péter és Buza Ernő képviselő. Mivel 
rendkívüli ülés, így a napirend vonatkozásában nem kell dönteni. 
 
Napirend tárgya:  
1. Tárgy: Döntés az Önkormányzati tulajdonú belterületi út szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest 
megye területén című pályázaton való részvételhez szükséges önrész mértékének 
meghatározásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Bukodi Károly polgármester: korábban már volt szó arról, hogy a Székesi és a Damjanich utat 
adnák be erre a pályázatra. Bruttó 150 millió forintra lehet pályázni. A műszaki leírás alapján, minkét 
útszakasz beadható, magába foglalja az utak újra aszfaltozását, szegélykővel lerakott utat lehet 
építeni, meg tudják oldani a vízelvezetést. Továbbá belevették a vasútállomásnál található két 
gyalogosátkelőhely akadálymentesítését, mindkét út mentén történne növények telepítése és 
közlekedési táblák kihelyezése, mely tényezők az elbírálás során plusz pontot jelentenek. Jelenleg 
az önerő mértékéről kell a Képviselő-testületnek döntenie. 
 
Kardos Zoltán képviselő: kérdezi, hogy a Damjanich utcának mely szakaszát öleli fel a pályázat? 
 
Bukodi Károly polgármester: a temetőtől az Árpád utcáig. Ha több kérdés, észrevétel nincs, 
szavazást kér a következőre: 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén” című pályázati felhívásra. (Pályázati felhívás kódja PM_ONKORMUT_2018), Ócsa Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő  

- ócsai 300 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 Ócsa, Székesi utca 
„felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan, továbbá  

- ócsai 953 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 Ócsa Damjanich 
utca 953 hrsz. „felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan, továbbá 

- ócsai 1618 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 Ócsa, Damjanich 
utca 1618 hrsz. „felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan 
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szilárd burkolattal történő teljes körű felújítása céljából. A projekt összköltsége bruttó 150.000.000 
Ft. A támogatási intenzitás: 95 %, ezáltal a kivitelezés önrészeként, mint saját forrás bruttó 
7.500.000 Ft-ot biztosít, amely a beruházás költségvetésében foglalt becsült érték, azaz bruttó 
150.000.000 Ft 5%-a. A saját forrás összegét Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetésében szereplő céltartalék terhére biztosítja, amely összeg a költségvetésben 
rendelkezésre áll és azt elkülöníti.   
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

74/2018. (IV. 18.) számú ÖK Határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén” című pályázati felhívásra. (Pályázati felhívás kódja PM_ONKORMUT_2018), Ócsa Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő  

- ócsai 300 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 Ócsa, Székesi utca 
„felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan, továbbá  

- ócsai 953 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 Ócsa Damjanich 
utca 953 hrsz. „felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan, továbbá 

- ócsai 1618 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 Ócsa, Damjanich 
utca 1618 hrsz. „felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan 

szilárd burkolattal történő teljes körű felújítása céljából. A projekt összköltsége bruttó 150.000.000 
Ft. A támogatási intenzitás: 95 %, ezáltal a kivitelezés önrészeként, mint saját forrás bruttó 
7.500.000 Ft-ot biztosít, amely a beruházás költségvetésében foglalt becsült érték, azaz bruttó 
150.000.000 Ft 5%-a. A saját forrás összegét Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetésében szereplő céltartalék terhére biztosítja, amely összeg a költségvetésben 
rendelkezésre áll és azt elkülöníti.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:--- 
 
Napirend tárgya:  
2. Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című 

pályázaton való indulásról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Bukodi Károly polgármester: ha nézték a pályázatot, akkor láthatták, hogy minden évben kiírásra 
kerül és az Önkormányzat minden évben pályázik belterületi t felújítására. Kivéve a 2011-es évet, 
mikor sportlétesítmény felújítására nyújtottak be pályázatot és nyertek is 11 milliót. Átnézve a 
pályázati pontokat, most sem maradt más lehetőség, mint belterületi utak felújítására pályázni. Az 
első pont az önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények fejlesztésére lehet pályázni, ami 
meglévő bölcsőde, vagy 70 % kapacitás-kihasználtságot meghaladó óvodai nevelési intézményre 
lehet pályázni. A Baross utcai óvoda felújítása megtörtént, a Dózsa-telepi óvoda vonatkozásban 
nem régiben érkezett az értesítő, hogy az Önkormányzat megnyerte a felújításra benyújtott 
pályázatot, a bölcsődével pedig egyelőre nincs mit tenni, így ebben a pontban nincs mit tenni. 
Második pont az óvodai, iskolai és utánpótlássport fejlesztése, új sportlétesítmény létrehozása. Itt 
is elmondható, hogy nem tudnak most új létesítmény t létrehozni, sem a meglévőt fejleszteni, így 
itt sem lenne mivel indulni. Így marad a harmadik pont, a belterületi utak, járdák és hidak felújítása. 
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Alpolgármester úrral és a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnök 
urával is beszéletek arról, hogy mire lenne érdemes pályázatot beadni, mert maximum 15 millió 
forintot lehetne nyerni. Négy dolog, ami eszébe jutott, hogy mit lehetne megcsinálni. Az egyik, 
hogy az Általános Iskolához bevezető zsákutcát szépen meg lehetne csinálni. Térkövezni a járdát, 
jobb oldalról eltüntetni a bokrokat, a helyére parkolót építeni, a vízelvezetést kiépíteni és az utat 
leaszfaltozni. Ezt azonban el kellett venni, mert nem útként szerepel a nyilvántartásban, hanem 
telekként, pályázni pedig csak útra lehet. Szóba került a Damjanich utcai járda felújítása a temetőtől 
a vasútállomásig, azaz a menza sarkáig. A másik ötlet az a Kiss Ernő utca felújítása lenne az Üllői 
utcától a Falu Tamás utcáig. A harmadig pedig egy rövid szakasz, ami az Árok utca és folytatásában 
a Klapka utca lenne. Ezen egyébként is van több nagy kátyú, erre jár az iskolabusz, erre a szakaszra 
egyként is ráférne a felújítás, járdával együtt kiépítve. Erre gondoltak és ezekhez megérkezett a 
tervezői költségbecslés is. Ha a Kiss Ernő utcát csinálnák meg, annak költsége bruttó 13 millió, az 
Árok utca – Klapka  utca bruttó 18 millió és a Damjanich utca pedig bruttó 25 millió forintba 
kerülnek. Jelenleg ezek állnak rendelkezésre, de lehet más ötlet is, azonban idő elég rövid, mert 29-
ig kell beadni. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: azt nehezményezi, hogy vannak emberek, akik komoly pénzeket 
áldoznak arra, hogy járdát építsenek, most pedig van egy ilyen helyzet, melynek a keretében az 
Önkormányzat egyes ingatlanok előtt egy ilyen járdát épít. Nem tudja lehetne-e esetleg olyan, ha 20 
millió felett van az összeg, hogy hozzájárulást kérjenek a lakosoktól. Nem azért mondja, mert arra 
lakik, de akár a Széchenyi utcán is lehetne járdát építeni, mert köztudott, hogy abban az utcában az 
úton mennek a gyalogosok, míg a Damjanich utcában, azért van járda, ami használható. 
 
Bukodi Károly polgármester: pénzt semmiképpen nem kérnének a lakosoktól. Lehetnek 
természetesen más ötletek is az általa felsoroltakon kívül, neki nem fordult meg a fejében a 
Széchenyi utca. De ha a Damjanich utcában 22 millió a járda felszedése és lerakása akkor a 
Széchenyin végig vinni a vasútállomástól a Bajcsy-Zsilinszky utcáig, az nem 22 millió lenne, mert 
ott úgy gondolja, hogy óriási bontási és átalakítási munkákat kellene végezni. Azonban, ha a 
Képviselő-testület úgy gondolja, akkor ezt is fel tudja méretni. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: a Széchenyit nem kellene a vasúttól a Bajcsy-Zsilinszky utcáig, hanem 
a Damjanich és Bajcsy-Zsilinszky között. Bár van a Széchenyi utcának egy Némedi utca felőli oldala 
is, amit ha jól emlékszik már korábban felvetett valaki, hogy ezen a részen egyáltalán nincsen járda. 
 
Bukodi Károly polgármester: a Damjanich utcában a járda csak a temetőtől a vasútállomásig 
terjedő szakaszon épülne meg, ennél tovább már nem tudnának menni, hiszen ez is bruttó 23 millió 
forint. Ez térköves járda lenne, úgy mint itt a főutcán.  
 
Horváth Tamás alpolgármester: ő mindenképpen az Árok és Klapka utcákat javasolná a busz 
miatt, a gyerekforgalom miatt, ott elég komoly az iskolába járó forgalom. Ez a szakasz nagyjából 
megközelíti azt az összeget, amire pályázni lehet, így ehhez akkor nem is kell sokat hozzátennie az 
Önkormányzatnak. A Damjanich utcát azért nem, mert ott van már meglévő járda. 
 
Kánai Gergely képviselő: szeretné a Damjanich utcai járdát is megvédeni, mindamellett, hogy az 
Árok utcaival is teljesen egyetért. A Damjanich utcának is lenne helye, ha megújul az út, megépül 
az árok, akkor már csak a járdát kellene megcsinálni és nagyjából 15-20 évig nem kell hozzányúlni. 
Az egy elég forgalmas út és szép lenne Ócsának. Természetesen ha priorizálni kellene, akkor az 
Árok utcát választaná, úgy hogy az útaszfaltozás és a járdaépítés, ott mindenképpen legyen védve a 
járda az úttól. Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
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1.) úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által 
meghirdetett Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pont szerinti "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása" (pályázati alcél: "c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása") elnevezésű pályázati 
felhívásra a kizárólagos tulajdonában lévő  
- ócsai 1457 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 Ócsa, Klapka 

utca 1457 hrsz. „felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan, továbbá 
- ócsai 1482/2 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 Ócsa, Árok 

utca 1482/2 hrsz. „felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan,  
szilárd burkolattal történő teljes körű felújítása céljából.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázaton való induláshoz szükséges 
adminisztrációs intézkedéseket tegye meg, 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázaton való induláshoz kérjen be 
három vállalkozótól/cégtől árajánlatot a szükséges részletes (tételes) tervezői 
költségbecslés, továbbá tervdokumentáció elkészítésére és felhatalmazza továbbá a 
legolcsóbb árajánlatot adó vállalkozóval/céggel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
A vállalkozási díj mértékét Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés – 
céltartalékból átcsoportosítva – beruházási kiadások terhére biztosítja 

 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

75/2018. (IV. 18.) számú ÖK Határozat 
 

1.) úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által 
meghirdetett Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pont szerinti "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása" (pályázati alcél: "c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása") elnevezésű pályázati 
felhívásra a kizárólagos tulajdonában lévő  
- ócsai 1457 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 Ócsa, Klapka 

utca 1457 hrsz. „felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan, továbbá 
- ócsai 1482/2 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 Ócsa, Árok 

utca 1482/2 hrsz. „felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan,  
szilárd burkolattal történő teljes körű felújítása céljából.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázaton való induláshoz szükséges 
adminisztrációs intézkedéseket tegye meg, 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázaton való induláshoz kérjen be 
három vállalkozótól/cégtől árajánlatot a szükséges részletes (tételes) tervezői 
költségbecslés, továbbá tervdokumentáció elkészítésére és felhatalmazza továbbá a 
legolcsóbb árajánlatot adó vállalkozóval/céggel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
A vállalkozási díj mértékét Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés – 
céltartalékból átcsoportosítva – beruházási kiadások terhére biztosítja 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal, 3.) azonnal és 2018. május 2. 
Felelős: 1.)---, 2.) – 3.) polgármester 
 
Napirend tárgya: 

3. Tárgy: Döntés a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázaton való 
részvételről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Ezt a pályázatot is minden évben kiírja a Belügyminisztérium, ezen az Egressy Gábor 
Szabadidőközpont tud indulni. Korábban már indult, akkor hangtechnikai eszközöket vásároltak 
belőle, majd 2016-ban az alsó szinten lévő vizesblokkokat készítették el. Most újra itt a lehetőség a 
továbbfejlesztésre. Ez az a pályázat, ahol nagyjából az önrészt is meg kell határozni, hogy mekkora 
összeggel szállnak be. Ha a Képviselő-testület is támogatja, akkor az idei évben is benyújtanának 
egy pályázatot az emeleten lévő vizesblokkokat is érintő átalakításról. Ezzel egy újabb helyiséget is 
lehetne teremteni, ahol a pszichológus tudna dolgozni. A tervek szerint az egyik WC megszűnne és 
a másikból lenne egy személyzeti és egy koedukált WC és az így felszabadult helyiség lenne a 
pszichológusé a foglalkozásra. A mellette lévő helyiség pedig már egy konyha lenne a dolgozók 
számára és még egy plusz irodahelyiséget lehetne kialakítani. Amennyiben a Képviselő-testület 
támogatja, hogy elinduljanak ezen a pályázaton a tervezőt és műszaki ellenőrt is célszerű lenne 
választani. A jövő heti rendes ülésre pedig már rendelkezésre állna, hogy mennyi lenne ennek a 
tervezői költségbecslése. Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani az emberi erőforrások minisztere – a 
belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által Magyarország 
2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont 
alapján kiírt „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű felhívásra, a kizárólagos 
tulajdonában lévő ócsai 1458 hrsz. alatt nyilvántartott, Egressy Gábor Nonprofit Kft. által 
közművelődési feladatok ellátására használt ingatlan – amely természetben 2364 Ócsa, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. szám alatt fekszik – emeleti szinten lévő vizesblokkok, valamint 
a körülötte lévő helyiségek felújítása céljából,  

2.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert a pályázati anyag előkészítésére, az ahhoz 
szükséges adminisztrációs feladatok ellátására és a pályázat benyújtására. 

3.) az 1.) pontban foglalt pályázathoz való támogatási kérelem benyújtásának – a pályázati 
kiírásban foglalt – alapvető feltételeként megjelölt  
a) részletes (tételes) tervezői költségbecslés, valamint tervdokumentáció (többek között 

műszaki leírás, műszaki tervek stb.) elkészítésére, továbbá  
b) a kivitelezési munkálatok műszaki felügyeletének ellátására  
megbízza Mátyus Csaba egyéni vállalkozót (2373 Dabas, Kun utca 18., adószám: 66936213-
1-33, nyilvántartási szám: 41169087). A vállalkozási díj az a) pontban foglalt feladatok 
ellátására összesen bruttó: 250.000,- Ft, továbbá a vállalkozási díj a b) pontban foglalt 
feladatok ellátására összesen bruttó: 250.000 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2018. 
évi költségvetés – céltartalékból átcsoportosítva – beruházási kiadások terhére biztosítja. 

4.) felhatalmazza a Polgármestert a 3.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 
előkészítésére és aláírására. 

 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

76/2018. (IV. 18.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani az emberi erőforrások minisztere – a 
belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által Magyarország 
2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont 
alapján kiírt „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű felhívásra, a kizárólagos 
tulajdonában lévő ócsai 1458 hrsz. alatt nyilvántartott, Egressy Gábor Nonprofit Kft. által 
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közművelődési feladatok ellátására használt ingatlan – amely természetben 2364 Ócsa, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. szám alatt fekszik – emeleti szinten lévő vizesblokkok, valamint 
a körülötte lévő helyiségek felújítása céljából,  

2.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert a pályázati anyag előkészítésére, az ahhoz 
szükséges adminisztrációs feladatok ellátására és a pályázat benyújtására. 

3.) az 1.) pontban foglalt pályázathoz való támogatási kérelem benyújtásának – a pályázati 
kiírásban foglalt – alapvető feltételeként megjelölt  
c) részletes (tételes) tervezői költségbecslés, valamint tervdokumentáció (többek között 

műszaki leírás, műszaki tervek stb.) elkészítésére, továbbá  
d) a kivitelezési munkálatok műszaki felügyeletének ellátására  
megbízza Mátyus Csaba egyéni vállalkozót (2373 Dabas, Kun utca 18., adószám: 66936213-
1-33, nyilvántartási szám: 41169087). A vállalkozási díj az a) pontban foglalt feladatok 
ellátására összesen bruttó: 250.000,- Ft, továbbá a vállalkozási díj a b) pontban foglalt 
feladatok ellátására összesen bruttó: 250.000 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2018. 
évi költségvetés – céltartalékból átcsoportosítva – beruházási kiadások terhére biztosítja. 

4.) felhatalmazza a Polgármestert a 3.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 
előkészítésére és aláírására. 

 

Határidő: 1.)-2.) azonnal, 3.)-4.) azonnal és 2018. április 29. 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester, 3.)---, 4.) polgármester 
 
Napirend tárgya: 

4. Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Bukodi Károly polgármester: nem rendelkezett ilyen szabályzattal a Kft., elkészítették, ha kérdés, 
észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. 100 %-os tulajdonosa az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát 
jóváhagyja. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

77/2018. (IV. 18.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. 100 %-os tulajdonosa az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
Napirend tárgya: 

5. Napirend: Döntés tavaszi virágvásár tartásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Bukodi Károly polgármester: az idei évben 3 alkalommal került megrendezésre a muskátlivásár. 
A korábbi években a Képviselő-testület 100,- Ft-tal támogatta a muskátli beszerzési árát, most úgy 
gondolja, hogy az 50,- Ft elegendő és így 300,- Ft -os áron tudják értékesíteni a lakosok felé 
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Puskás Imre képviselő: kérdezi, hogy fel vannak-e készülve? Lesz annyi darab, hogy utólag kelljen 
még beszerezni? 
Bukodi Károly polgármester: 2830 tő muskátli került megrendelésre, a tavalyi évben 2500 tő 
fogyott el. Tavalyelőtt, legelső alkalommal fordult elő, hogy kevés muskátlival készültek, ebből 
tanulva tavaly 2500 tövet rendeltek. Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.) a 2018. évben is meghirdeti a tavaszi virágvásárt, amelynek pontos dátumaként a 2018. 
április 21. napját jelöli meg, 

2.) megbízza és egyben felkéri az Ócsa Városüzemetetési Nonprofit Kft-t, hogy a muskátlik 
beszerzése tárgyában őstermelőtől/vállalkozótól kérjen be árajánlatot és kössön 
együttműködési megállapodást oly módon, hogy csupán a továbbértékesített darabszám 
tekintetében áll fenn fizetési kötelezettsége az őstermelővel/vállalkozóval szemben. 

3.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t, hogy az 1.) pontban meghatározott 
napon, a 2.) pontban foglaltak szerint a lakosság számára történő tovább értékesítésről 
megfelelően gondoskodjon, 

4.) az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által tovább értékesített muskátli után 
darabonként 50 Ft támogatást nyújt, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a lakosság a beszerzési 
árnál 50 Ft-tal olcsóbban juthasson a növényekhez. 

5.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 2.)-3.) pontban 
meghatározott program lebonyolításával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására. 

 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

78/2018. (IV. 18.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.) a 2018. évben is meghirdeti a tavaszi virágvásárt, amelynek pontos dátumaként a 2018. 
április 21. napját jelöli meg, 

2.) megbízza és egyben felkéri az Ócsa Városüzemetetési Nonprofit Kft-t, hogy a muskátlik 
beszerzése tárgyában őstermelőtől/vállalkozótól kérjen be árajánlatot és kössön 
együttműködési megállapodást oly módon, hogy csupán a továbbértékesített darabszám 
tekintetében áll fenn fizetési kötelezettsége az őstermelővel/vállalkozóval szemben. 

3.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t, hogy az 1.) pontban meghatározott 
napon, a 2.) pontban foglaltak szerint a lakosság számára történő tovább értékesítésről 
megfelelően gondoskodjon, 

4.) az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által tovább értékesített muskátli után 
darabonként 50 Ft támogatást nyújt, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a lakosság a beszerzési 
árnál 50 Ft-tal olcsóbban juthasson a növényekhez. 

5.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 2.)-3.) pontban 
meghatározott program lebonyolításával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására. 

 
Határidő: 1.)-5.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.)-3.) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője; 4.)-5.) Ócsa 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
A napirendek megtárgyalását követően a Polgármester zárt ülést rendelt el. 
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k.m.f. 
 
 

  .....................................................   ....................................................  
 Bukodi Károly  dr. Molnár Csaba  
 polgármester jegyző 
 
 


