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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 25. napján 1600 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

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

hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, betegség miatt távol van Hantos Péter 

képviselő. Kéri felvételre 4.15. napirendi pontként a „Döntés az Ócsa Öreghegyi Pincesor 

Egyesület támogatási kérelméről” elnevezésű napirendet. Ezt követően szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.15. napirendi pontként a 

„Döntés az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület támogatási kérelméről” elnevezésű 

napirendet tárgyalásra felveszi. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

80/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.15. napirendi pontként a „Döntés az Ócsa 

Öreghegyi Pincesor Egyesület támogatási kérelméről” elnevezésű napirendet tárgyalásra 

felveszi. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

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

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

81/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 

módosítással tárgyalásra elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

Napirend 

 
 

1. Napirend előtti felszólalások 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

3. Munkaterv szerinti napirendek 

 

3.1. Tárgy: Beszámoló Ócsa város közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: Kocsis István Dabas RK. 

 

3.2. Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra vonatkozó épület felújítási és 

karbantartási terv elfogadása 

Előadó: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 

 

3.3. Tárgy: Mérlegbeszámoló Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. előző évi gazdasági 

eredményeiről 

Előadó: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 

 

3.4. Tárgy: Beszámoló Ócsa Város Önkormányzat lakásvagyonában bekövetkezett 

változásokról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

4.2. Tárgy: Mérlegbeszámoló a DPMV Zrt. előző évi gazdasági eredményeiről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2017.évi közbeszerzéseinek statisztikai 

összegzésének elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Döntés a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázaton való 

részvételről és a részvételhez szükséges önerő meghatározásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című 

pályázaton való indulásról és a részvételhez szükséges önerő meghatározásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: Döntés az ócsai 2534 hrsz. alatt nyilvántartott ún. volt TSZ Iroda bontásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.7. Tárgy: Döntés védőnő kinevezése tárgyában pályázat kiírásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsai Polgármesteri Hivatal épületének belső rekonstrukciós 

munkálatai tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel történő bérleti szerződés 

megkötéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10. Tárgy: Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület támogatási kérelme 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.11. Tárgy: Döntés az Általános Adatvédelmi Rendeletnek való megfelelés tárgyában 

szakértő cég kiválasztásáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.12. Tárgy: Döntés a vízkorlátozási tervről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.13. Tárgy: Döntés az Alsópakonyi településrész szennyvíz agglomerációs tervének 

elkészítéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.14. Tárgy: Döntés az Ócsai Szociális Lakópark vízi közműveinek ingyenes tulajdonba 

vételéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.15. Tárgy: Döntés az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület támogatási kérelméről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1. Tárgy: Kitüntető díjak adományozása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

9. Napirend előtti felszólalások 

10. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

 

 

Napirend tárgya: 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 
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Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

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

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

82/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.3.Tárgy: Beszámoló Ócsa város közbiztonsági helyzetéről 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Kánai Gergely képviselő felveti, hogy heti két-három alkalommal az M5 autópályán lévő 

balesetek miatt Ócsán keresztül jönnek az autók, megnövelve az utak leterheltségét. Ezzel 

kellene valamit kezdeni.  

 

Rácz Ferenc rendőrőrs vezetője elmondja, hogy a rendőrségi központban látják az egész 

környék forgalmát és megpróbálják azokat az útvonalakat megtalálni, ahol a személyautók és 

kamionok a legrövidebb idő alatt el tudják hagyni ezt a forgalmi dugót.  

 

Buza Ernő képviselő külön megköszöni a rendőrségnek, hogy a forgalomterelésnél az Ócsa 

táblánál rendőri felügyelet mellett jöttek be az autók a településre.  

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

83/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót 

elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

Napirend tárgya: 

3.2.Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra vonatkozó épület felújítási és 

karbantartási terv elfogadása 
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Kánai Gergely képviselő beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság javasolja a 

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén támogatja a határozati 

javaslat elfogadását a testület felé. 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra 

vonatkozó épület felújítási és karbantartási tervet elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

84/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlanokra vonatkozó épület felújítási és karbantartási tervet elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.3.Tárgy: Mérlegbeszámoló Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. előző évi 

gazdasági eredményeiről 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén támogatja a határozati 

javaslat elfogadását a testület felé. 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi 

mérlegbeszámolóját elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

85/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 

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

2017. évi mérlegbeszámolóját elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.4.Tárgy: Beszámoló Ócsa Város Önkormányzat lakásvagyonában bekövetkezett 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén támogatja a határozati 

javaslat elfogadását a testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elfogadja az Ócsa Város Önkormányzat lakásvagyonában bekövetkezett 

változásokról szóló 2017. évre vonatkozó beszámolót. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

86/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ócsa Város Önkormányzat 

lakásvagyonában bekövetkezett változásokról szóló 2017. évre vonatkozó beszámolót. 

Határidő: --- 

Felelős:     
 

 

Napirend tárgya: 

4.1.Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet 

megalkotását. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén javasolja a rendelet 

megalkotását. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre:  

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. §  

 

(1) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű 

összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi 

kimutatásokat, az 1-10. mellékletnek és az 1-14. tájékoztató tábláknak megfelelően 

hagyja jóvá. 

(2) A Képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított 

előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi. 

 

2. § 
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(1) A Képviselő-testület a 2017. évi gazdálkodását Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről szóló 2/2017. (II.13) önkormányzati rendelete alapján teljesítette, a 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.1 mellékletben foglaltaknak 

megfelelően 1.275.527.393 Ft bevétellel, valamint 1.139.648.152 Ft kiadással 

jóváhagyja. 

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait jogcímenként, bevételeit 

önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 

a 6.1., 6.2., valamint a 6.3.  melléklet szerint fogadja el. 

(4) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási 

előirányzatainak teljesítését a 6.1., 7.1., 8.1., valamint a 9.1. mellékletekben foglaltaknak 

megfelelően hagyja jóvá. 

(5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási 

bevételek és kiadások mérlegét a 2.1., valamint a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 

3. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3-4. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 

4. § 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott céljellegű támogatások mértékét a 6. 

tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott társadalmi-, szociálpolitikai juttatásait a 

12. tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.  

(3) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési maradványát a 10. melléklet alapján hagyja 

jóvá, valamint engedélyezi.  

(4) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 

célonként és címenkénti alakulását a 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7.2. tájékoztató 

táblában szereplő adatok alapján 3.399.419.508 Ft-ban állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő, valamint az önállóan 

működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi maradványát 

135.879.241 Ft összegben a 10. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. 

A 2017. évi maradvány részben kötelezettséggel terhelt. 

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott maradványt 2018. évben az Intézmények működési 

célra fordíthatják. 

(4) Az Önkormányzat által nyújtott kedvezményeket az 5. tájékoztató tábla tartalmazza.  

 

6. § 

 

(1) Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2017. december 31-i állapot 

szerinti – állományi értéke eszközök és források tekintetében 3.399.419.508 Ft-ban 

kerülnek elfogadásra. 
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(2) A pénzeszközök záró állománya a már részletezett teljesítési adatok ismeretében 

183.087.680 Ft. 

(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1-7.5. tájékoztató tábla tartalmazza. 

 

7. § 

 

(1) Az Önkormányzat 2017. december 31-én fennálló tartozásállományát a 4. tájékoztató 

tábla mutatja be.  

(2) Az Önkormányzat pályázatait az 5. melléklet tartalmazza.  

(3) Az Önkormányzat létszámadatait a rendelet 14. tájékoztató tábla tartalmazza. 

 

8.§ 

 

(1) A bevételek – a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével – a költségvetésben 

meghatározott feladatokra kerültek felhasználásra. 

(2) Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait, a teljesítés 

pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével megfelelő színvonalon teljesítette. 

 

9.§ 

 

Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati 

vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a normatív állami hozzájárulásokat 

megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami 

átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, 

jogszabályszerű vezetésére. 

 

10. § 

 

(1) A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 

érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, valamint kísérje figyelemmel.  

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 

maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 

11. § 

 

A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek 

vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 

12.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.  

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

m e g a l k o t t a  a  
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7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendeletet 

Ócsa Város Önkormányzat 

2017. évi költségvetésének végrehajtásáról  

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. §  

 

(1) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű 

összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi 

kimutatásokat, az 1-10. mellékletnek és az 1-14. tájékoztató tábláknak megfelelően 

hagyja jóvá. 

(2)  A Képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított  

előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi. 

 

2. § 

 

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi gazdálkodását Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről szóló 2/2017. (II.13) önkormányzati rendelete alapján teljesítette, a 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.1 mellékletben foglaltaknak 

megfelelően 1.275.527.393 Ft bevétellel, valamint 1.139.648.152 Ft kiadással 

jóváhagyja. 

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait jogcímenként, bevételeit 

önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 

a 6.1., 6.2., valamint a 6.3.  melléklet szerint fogadja el. 

(4) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási 

előirányzatainak teljesítését a 6.1., 7.1., 8.1., valamint a 9.1. mellékletekben foglaltaknak 

megfelelően hagyja jóvá. 

(5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási 

bevételek és kiadások mérlegét a 2.1., valamint a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 

3. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3-4. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 

4. § 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott céljellegű támogatások mértékét a 6. 

tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott társadalmi-, szociálpolitikai juttatásait a 

12. tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.  

(3) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési maradványát a 10. melléklet alapján hagyja 

jóvá, valamint engedélyezi.  
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(4) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 

célonként és címenkénti alakulását a 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7.2. tájékoztató 

táblában szereplő adatok alapján 3.399.419.508 Ft-ban állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő, valamint az önállóan 

működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi maradványát 

135.879.241 Ft összegben a 10. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. 

A 2017. évi maradvány részben kötelezettséggel terhelt. 

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott maradványt 2018. évben az Intézmények működési 

célra fordíthatják. 

(4) Az Önkormányzat által nyújtott kedvezményeket az 5. tájékoztató tábla tartalmazza.  

 

6. § 

 

(1) Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2017. december 31-i állapot 

szerinti – állományi értéke eszközök és források tekintetében 3.399.419.508 Ft-ban 

kerülnek elfogadásra. 

(2) A pénzeszközök záró állománya a már részletezett teljesítési adatok ismeretében 

183.087.680 Ft. 

(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1-7.5. tájékoztató tábla tartalmazza. 

 

7. § 

 

(1) Az Önkormányzat 2017. december 31-én fennálló tartozásállományát a 4. tájékoztató 

tábla mutatja be.  

(2) Az Önkormányzat pályázatait az 5. melléklet tartalmazza.  

(3) Az Önkormányzat létszámadatait a rendelet 14. tájékoztató tábla tartalmazza. 

 

8.§ 

 

(1) A bevételek – a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével – a költségvetésben 

meghatározott feladatokra kerültek felhasználásra. 

(2) Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait, a teljesítés 

pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével megfelelő színvonalon teljesítette. 

 

9.§ 

 

Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati 

vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a normatív állami hozzájárulásokat 

megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami 

átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, 

jogszabályszerű vezetésére. 

 

10. § 

 

(1) A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 

érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, valamint kísérje figyelemmel.  
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(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 

maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 

11. § 

 

A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek 

vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 

12.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.  

 

Napirend tárgya: 

4.2.Tárgy: Mérlegbeszámoló a DPMV Zrt. előző évi gazdasági eredményeiről 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt. 2017. évi 

mérlegbeszámolóját és a 2018. évi gazdasági tervét elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

87/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt. 2017. évi 

mérlegbeszámolóját és a 2018. évi gazdasági tervét elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzéseinek statisztikai 

összegzésének elfogadása 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete jóváhagyja a napirend mellékleteként csatolt és a Közbeszerzési Hatóság 

által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzétételre kerülő 2017. évi közbeszerzésekre 

vonatkozó éves statisztikai összegzést. 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

88/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a napirend mellékleteként 

csatolt és a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzétételre 

kerülő 2017. évi közbeszerzésekre vonatkozó éves statisztikai összegzést. 

Határidő: --- 

Felelős:    --- 

 

Napirend tárgya: 

4.4.Tárgy: Döntés a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázaton 

való részvételről és a részvételhez szükséges önerő meghatározásáról 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: 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.) az 1.) pontban meghatározott pályázaton való induláshoz a becsült érték, valamint a 

tervezett fejlesztés részletes költségvetési tervének ismeretében (amely bruttó 

11.098.220 Ft) a vállalt önrész mértéke: 30 %, azaz bruttó 3.329.466 Ft, amelyet Ócsa 

Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartalékának terhére kíván 

biztosítani. Az önrész mértéke rendelkezésre áll és azt elkülöníti. 

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

ahhoz szükséges adminisztrációs feladatok ellátására és a pályázat benyújtására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

89/2018. (IV. 25.) sz. 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 közművelődési feladatok ellátására 

használt ingatlan – amely természetben 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. szám 
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alatt fekszik – emeleti szinten lévő vizesblokkok, valamint a körülötte lévő helyiségek 

felújítása céljából,  

2.) az 1.) pontban meghatározott pályázaton való induláshoz a becsült érték, valamint a 

tervezett fejlesztés részletes költségvetési tervének ismeretében (amely bruttó 

11.098.220 Ft) a vállalt önrész mértéke: 30 %, azaz bruttó 3.329.466 Ft, amelyet Ócsa 

Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartalékának terhére kíván 

biztosítani. Az önrész mértéke rendelkezésre áll és azt elkülöníti. 

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

ahhoz szükséges adminisztrációs feladatok ellátására és a pályázat benyújtására. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal és április 29. 

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.5.Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

című pályázaton való indulásról és a részvételhez szükséges önerő meghatározásáról 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 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.  

A projekt összköltsége bruttó 18.378.005 Ft. A támogatási intenzitás: 75 %, ezáltal a 

kivitelezés önrészeként, mint saját forrás bruttó 4.594.501 Ft -ot biztosít, amely a beruházás 

költségvetésében foglalt becsült érték, azaz bruttó 18.378.005 Ft 25%-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 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

90/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 
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- 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.  

A projekt összköltsége bruttó 18.378.005 Ft. A támogatási intenzitás: 75 %, ezáltal a 

kivitelezés önrészeként, mint saját forrás bruttó 4.594.501 Ft -ot biztosít, amely a beruházás 

költségvetésében foglalt becsült érték, azaz bruttó 18.378.005 Ft 25%-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:   polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.6.Tárgy: Döntés az ócsai 2534 hrsz. alatt nyilvántartott ún. volt TSZ Iroda bontásáról 

 

 

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

TSZ épület elbontását a legolcsóbb árajánlatot adó vállalkozóval. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén támogatja az épület 

elbontását a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy megbízza a Truck Tor Kft.-t (1211 Budapest, Szállító utca 3., 

adószám: 13518545-2-43) a volt TSZ iroda (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 5., ócsai 

2534 hrsz.) – mellékelten csatolt – bontási tervdokumentáció, valamint árajánlatkérési 

dokumentációban foglaltak szerinti bontásával, valamint az építési hulladék 

elszállításával és elhelyezésével. A vállalkozási díj: 8.390.000,- Ft+ÁFA, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének céltartalékból történt 

átcsoportosítását követően a beruházási kiadások terhére biztosítja. 

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

szerződés előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

91/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy megbízza a Truck Tor Kft.-t (1211 Budapest, Szállító utca 3., 

adószám: 13518545-2-43) a volt TSZ iroda (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 5., ócsai 

2534 hrsz.) – mellékelten csatolt – bontási tervdokumentáció, valamint árajánlatkérési 

dokumentációban foglaltak szerinti bontásával, valamint az építési hulladék 

elszállításával és elhelyezésével. A vállalkozási díj: 8.390.000,- Ft+ÁFA, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének céltartalékból történt 

átcsoportosítását követően a beruházási kiadások terhére biztosítja. 
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2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási 

szerződés előkészítésére és a szerződés aláírására. 

Határidő: 1-2.) azonnal és folyamatos  

Felelős:    1.)-2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgy 

4.7.Tárgy: Döntés védőnő kinevezése tárgyában pályázat kiírásáról 

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a pályázat kiírását. 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén támogatja a 

pályázat kiírását. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) védőnői pozícióra pályázatot ír ki a mellékelten csatolt pályázati kiírásban foglalt 

tartalommal és feltételekkel, 

2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően a védőnői álláshelyre 

vonatkozó pályázati kiírással kapcsolatos adminisztrációs teendőket tegye meg. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

92/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) védőnői pozícióra pályázatot ír ki a mellékelten csatolt pályázati kiírásban foglalt 

tartalommal és feltételekkel, 

2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően a védőnői álláshelyre 

vonatkozó pályázati kiírással kapcsolatos adminisztrációs teendőket tegye meg. 

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

Felelős:   1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.8.Tárgy: Döntés az Ócsai Polgármesteri Hivatal épületének belső rekonstrukciós 

munkálatai tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

 

Kardos 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  

1.) Ócsa Város Önkormányzata, mint Megrendelő és a Kinamé Kft., mint Vállalkozó (a 

továbbiakban együtt: Szerződő Felek) a 2017. november 06. napján kötött Kivitelezési 
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szerződést a mellékelten csatolt Kivitelezési szerződés II. Szerződés módosítás 

elnevezésű szerződésben foglaltak szerinti feltételekkel és tartalommal módosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt Kivitelezési szerződés II. 

Szerződés módosítás elnevezésű szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

93/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzata, mint Megrendelő és a Kinamé Kft., mint Vállalkozó (a 

továbbiakban együtt: Szerződő Felek) a 2017. november 06. napján kötött Kivitelezési 

szerződést a mellékelten csatolt Kivitelezési szerződés II. Szerződés módosítás 

elnevezésű szerződésben foglaltak szerinti feltételekkel és tartalommal módosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt Kivitelezési szerződés II. 

Szerződés módosítás elnevezésű szerződés aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.9.Tárgy: Döntés a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel történő bérleti szerződés 

megkötéséről 

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

javaslat elfogadását a testületnek. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy elfogadja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. ajánlatát és a 

mellékelten csatolt szerződés-tervezetnek megfelelő feltételekkel és tartalommal 10 év 

határozott időre szóló bérleti szerződést köt az ócsai 031/4 hrsz.-ú, természetben a 

2364 Ócsa, Damjanich u. 100. szám alatt található vízműtelep víztornyán létesítendő 

bázisállomásra vonatkozóan. 

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

aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

94/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy elfogadja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. ajánlatát és a 

mellékelten csatolt szerződés-tervezetnek megfelelő feltételekkel és tartalommal 10 év 

határozott időre szóló bérleti szerződést köt az ócsai 031/4 hrsz.-ú, természetben a 

2364 Ócsa, Damjanich u. 100. szám alatt található vízműtelep víztornyán létesítendő 

bázisállomásra vonatkozóan. 

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

aláírására. 

Határidő: 1-2.) azonnal és folyamatos  

Felelős:    1.)-2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.10.Tárgy: Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület támogatási kérelme 

 

Kánai Gergely képviselő tájékoztatást ad arról, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a 

200.000.- Ft-os támogatás jóváhagyását. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén javasolja a 200.00.- Ft 

támogatást. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület részére – Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg 

terhére – 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint összegű támogatást nyújt Ócsa város 

születésnapi tortájának elkészítése céljából, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

95/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület részére – Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg 

terhére – 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint összegű támogatást nyújt Ócsa város 

születésnapi tortájának elkészítése céljából, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására 

Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal  

Felelős:    1.)--  2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.11.Tárgy: Döntés az Általános Adatvédelmi Rendeletnek való megfelelés tárgyában 

szakértő cég kiválasztásáról 
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Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a 

MEROSUS Kft megbízását. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) megbízza a MEROSUS Tanácsadó, Szolgáltató, Kereskedelmi és Fővállalkozó Kft.-t 

(2330 Dunaharaszti, Bethlen G. utca 35, adószám: 25410891-2-13, cégjegyzékszám: 

13-09-17782), hogy Ócsa Város Önkormányzat felkészülését az Általános 

Adatvédelmi Rendeletnek való megfelelésre az általa benyújtott árajánlat alapján 

támogassa, szakterületenként az adattérképeket elkészítse, a szükséges szabályzatokat 

felülvizsgálja és a módosításokat előkészítse, továbbá a Hivatali dolgozókat 

szakmailag felkészítse. A megbízás díja: 1.920.000,- Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást 

követően a beruházási kiadások terhére biztosítja, amellyel az Ócsai Polgármesteri 

Hivatal finanszírozási összege módosul. 

2.) felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatos valamennyi 

adminisztrációs teendőt tegye meg. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

96/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) megbízza a MEROSUS Tanácsadó, Szolgáltató, Kereskedelmi és Fővállalkozó Kft.-t 

(2330 Dunaharaszti, Bethlen G. utca 35, adószám: 25410891-2-13, cégjegyzékszám: 

13-09-17782), hogy Ócsa Város Önkormányzat felkészülését az Általános 

Adatvédelmi Rendeletnek való megfelelésre az általa benyújtott árajánlat alapján 

támogassa, szakterületenként az adattérképeket elkészítse, a szükséges szabályzatokat 

felülvizsgálja és a módosításokat előkészítse, továbbá a Hivatali dolgozókat 

szakmailag felkészítse. A megbízás díja: 1.920.000,- Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást 

követően a beruházási kiadások terhére biztosítja, amellyel az Ócsai Polgármesteri 

Hivatal finanszírozási összege módosul. 

2.) felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatos valamennyi 

adminisztrációs teendőt tegye meg. 

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

Felelős:    1.)-2.) jegyző 

 

 

Napirend tárgya: 

4.12.Tárgy: Döntés a vízkorlátozási tervről 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

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

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

által készített – mellékelten csatolt – vízkorlátozási tervet. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

97/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Dél-Pest 

Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által készített – mellékelten csatolt – vízkorlátozási tervet. 

Határidő: azonnal és folyamatos  

Felelős:    polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.13.Tárgy: Döntés az Alsópakonyi településrész szennyvíz agglomerációs tervének 

elkészítéséről 

 

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

legolcsóbb árajánlat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén a legkedvezőbb 

árajánlat elfogadását javasolja.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy megbízza a VTK INNOSYSTEM Víz-, Természet- és 

Környezetvédelmi Kft.-t (1134 Budapest, Pattantyús utca 7., adószám: 10333655-2-

41, cégjegyzékszám: 01-09-064965) az Ócsa – Inárcs - Felsőpakony települések közös 

szennyvíztisztító telepének ún. agglomerációs átsorolási tanulmánytervének 

elkészítésével. A vállalkozási díj: 1.700.000,- Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzata 2018. évi költségvetésének céltartalékból történt átcsoportosítását 

követően a beruházási kiadások terhére biztosítja. 

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

szerződés előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

98/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy megbízza a VTK INNOSYSTEM Víz-, Természet- és 

Környezetvédelmi Kft.-t (1134 Budapest, Pattantyús utca 7., adószám: 10333655-2-

41, cégjegyzékszám: 01-09-064965) az Ócsa – Inárcs - Felsőpakony települések közös 
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szennyvíztisztító telepének ún. agglomerációs átsorolási tanulmánytervének 

elkészítésével. A vállalkozási díj: 1.700.000,- Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzata 2018. évi költségvetésének céltartalékból történt átcsoportosítását 

követően a beruházási kiadások terhére biztosítja. 

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

szerződés előkészítésére és a szerződés aláírására. 

Határidő: 1-2.) azonnal és folyamatos  

Felelős:    1.)-2.) polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.14.Tárgy: Döntés az Ócsai Szociális Lakópark vízi közműveinek ingyenes 

tulajdonba vételéről 

 

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

elfogadását a testületnek. 

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1. § (1) 

bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél 

kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Ócsa Alsópakony 4902-

4990  
 

4902 4912 4924 4935 4945 4956 4966 4976 

4903 4913 4925 4936 4946 4957 4967 4977 

4904 4914 4926 4937 4947 4958 4968 4980 

4905 4915 4927 4938 4948 4959 4969 4981 

4906 4916 4928 4939 4949 4960 4970 4983 

4907 4917 4929 4940 4950 4961 4971 4984 

4908 4918 4930 4941 4951 4962 4972 4985 

4909 4919 4931 4942 4952 4963 4973 4986 

4910 4921 4933 4943 4953 4964 4974 4987 

4911 4922 4934 4944 4954 4965 4975 4989 

              4990 
 

helyrajzi számokon felvett „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlanok vízellátását és 

szennyvízelvezetését biztosító víziközművek tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. A víziközmű Ócsa Alsópakony 4901, 4920, 4923, 

4932, 4955, 4978, 4979, 4988 helyrajzi számokon felvett „kivett út” megnevezésű, 

összesen: 2,85 ha területű és a 4902, 4903 helyrajzi számon felvett „kivett építési telek” 

megnevezésű területen helyezkedik el. 

2.) A víziközműveket az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott víziközmű-

szolgáltatás feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és felhasználni. 
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3.) Ócsa Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 

ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

4.) Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 

védettség alatt.  

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ócsa Alsópakony  
 

4902 4912 4924 4935 4945 4956 4966 4976 

4903 4913 4925 4936 4946 4957 4967 4977 

4904 4914 4926 4937 4947 4958 4968 4980 

4905 4915 4927 4938 4948 4959 4969 4981 

4906 4916 4928 4939 4949 4960 4970 4983 

4907 4917 4929 4940 4950 4961 4971 4984 

4908 4918 4930 4941 4951 4962 4972 4985 

4909 4919 4931 4942 4952 4963 4973 4986 

4910 4921 4933 4943 4953 4964 4974 4987 

4911 4922 4934 4944 4954 4965 4975 4989 

              4990 
 

helyrajzi számokon felvett „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlanok vízellátását, 

és szennyvízelvezetését biztosító víziközművek ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 

valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Ócsa Alsópakony  
 

4902 4912 4924 4935 4945 4956 4966 4976 

4903 4913 4925 4936 4946 4957 4967 4977 

4904 4914 4926 4937 4947 4958 4968 4980 

4905 4915 4927 4938 4948 4959 4969 4981 

4906 4916 4928 4939 4949 4960 4970 4983 

4907 4917 4929 4940 4950 4961 4971 4984 

4908 4918 4930 4941 4951 4962 4972 4985 

4909 4919 4931 4942 4952 4963 4973 4986 

4910 4921 4933 4943 4953 4964 4974 4987 

4911 4922 4934 4944 4954 4965 4975 4989 

              4990 

 

helyrajzi számokon felvett „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlanok vízellátását, 

és szennyvízelvezetését biztosító víziközművek ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

99/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1. § (1) 

bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél 

kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Ócsa Alsópakony 

4902-4990  
 

4902 4912 4924 4935 4945 4956 4966 4976 

4903 4913 4925 4936 4946 4957 4967 4977 

4904 4914 4926 4937 4947 4958 4968 4980 

4905 4915 4927 4938 4948 4959 4969 4981 

4906 4916 4928 4939 4949 4960 4970 4983 

4907 4917 4929 4940 4950 4961 4971 4984 

4908 4918 4930 4941 4951 4962 4972 4985 

4909 4919 4931 4942 4952 4963 4973 4986 

4910 4921 4933 4943 4953 4964 4974 4987 

4911 4922 4934 4944 4954 4965 4975 4989 

              4990 
 

helyrajzi számokon felvett „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlanok vízellátását és 

szennyvízelvezetését biztosító víziközművek tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. A víziközmű Ócsa Alsópakony 4901, 4920, 4923, 

4932, 4955, 4978, 4979, 4988 helyrajzi számokon felvett „kivett út” megnevezésű, 

összesen: 2,85 ha területű és a 4902, 4903 helyrajzi számon felvett „kivett építési telek” 

megnevezésű területen helyezkedik el. 

2.) A víziközműveket az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott víziközmű-

szolgáltatás feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és felhasználni. 

3.) Ócsa Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 

ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

4.) Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 

védettség alatt.  

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ócsa Alsópakony  
 

4902 4912 4924 4935 4945 4956 4966 4976 

4903 4913 4925 4936 4946 4957 4967 4977 

4904 4914 4926 4937 4947 4958 4968 4980 

4905 4915 4927 4938 4948 4959 4969 4981 

4906 4916 4928 4939 4949 4960 4970 4983 

4907 4917 4929 4940 4950 4961 4971 4984 

4908 4918 4930 4941 4951 4962 4972 4985 

4909 4919 4931 4942 4952 4963 4973 4986 

4910 4921 4933 4943 4953 4964 4974 4987 

4911 4922 4934 4944 4954 4965 4975 4989 

              4990 
 

helyrajzi számokon felvett „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlanok vízellátását, 

és szennyvízelvezetését biztosító víziközművek ingyenes önkormányzati tulajdonba 
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adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 

valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Ócsa Alsópakony  
 

4902 4912 4924 4935 4945 4956 4966 4976 

4903 4913 4925 4936 4946 4957 4967 4977 

4904 4914 4926 4937 4947 4958 4968 4980 

4905 4915 4927 4938 4948 4959 4969 4981 

4906 4916 4928 4939 4949 4960 4970 4983 

4907 4917 4929 4940 4950 4961 4971 4984 

4908 4918 4930 4941 4951 4962 4972 4985 

4909 4919 4931 4942 4952 4963 4973 4986 

4910 4921 4933 4943 4953 4964 4974 4987 

4911 4922 4934 4944 4954 4965 4975 4989 

              4990 

 

helyrajzi számokon felvett „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlanok vízellátását, 

és szennyvízelvezetését biztosító víziközművek ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 

Határidő: 1.) azonnal és folyamatos, 6.) azonnal  

Felelős:    1.)--, 6.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.15.Döntés az Öreghegyi Pincesor Egyesület támogatási kérelméről 

 

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

és 500.000.- Ft támogatást javasolj az Orbánnapi Borünnep megrendezésére. 

 

Kánai Gergely képviselő felveti, hogy eddig 200.000.- Ft-tal támogatták a rendezvényeket. 

Kérdezi, hogy jött ki az 500.000.- Ft-os támogatási összeg? 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy a „matematika” tőle indult. Először 

1,4 millió forintos kérelem futott be, két külön dologra, 700 ezer forintos színpad építésére, és 

700 ezer forintos rendezvény támogatására. Végül a színpad építése nem került a testület elé, 

maradt a rendezvény. A tegnapi gazdasági bizottsági ülésen elhangzott egy olyan, hogy eddig 

mindent feleztek, ezért a 700 ezernek a fele 350 ezer forint, a tavaly megítélt, de ki nem 

fizetett 250 ezer forint támogatás nem egészen fele, pedig 100 ezer forint. Ezt a 450 ezer 

forintot „fejelte” meg a bizottság még 50 ezer forinttal és így jött ki az 500 ezer forint.  

 

Puskás Imre képviselő kérdezi, hogy előzetes műsor-tervvel rendelkezik-e a Pince 

Egyesület? 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy költségvetéssel rendelkeznek, de nincs műsoruk. 

Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesületet, a 2018. évben is megtartásra kerülő Orbánnapi 

Borünnep megrendezése céljából – 500.000,- Ft összegű támogatásban részesíti Ócsa Város 
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Önkormányzat 2018. évi költségvetésében meghatározott céljelleggel juttatott támogatások 

képviselő-testületi keretösszeg terhére.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására, 

3.) felkéri továbbá a Polgármestert, hogy vizsgálja felül Ócsa Város Önkormányzatának 2018. 

évi költségvetésében a képviselő-testületi keretösszeg még rendelkezésre álló összegének 

mértékét, és amennyiben szükséges, akkor tegye meg a szükséges intézkedéseket a 

céltartalékból a képviselő-testületi keretösszegbe történő átcsoportosítás előkészítésével 

kapcsolatosan. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

100/2018. (IV. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesületet, a 2018. évben is megtartásra kerülő Orbánnapi 

Borünnep megrendezése céljából – 500.000,- Ft összegű támogatásban részesíti Ócsa Város 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésében meghatározott céljelleggel juttatott támogatások 

képviselő-testületi keretösszeg terhére.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására, 

3.) felkéri továbbá a Polgármestert, hogy vizsgálja felül Ócsa Város Önkormányzatának 2018. 

évi költségvetésében a képviselő-testületi keretösszeg még rendelkezésre álló összegének 

mértékét, és amennyiben szükséges, akkor tegye meg a szükséges intézkedéseket a 

céltartalékból a képviselő-testületi keretösszegbe történő átcsoportosítás előkészítésével 

kapcsolatosan. 

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

Felelős:    1.) -3.) polgármester 

 

Napirend tárgya: 

7.Egyebek 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy előre láthatóan május végétől 

beköltözik az okmányiroda a hivatalba. Erre azért van szüksége, mert majdnem fél éves 

felújítási munkák kezdődnek az okmányiroda épületében. Az adóiroda helyiségét ajánlották 

fel, melyet elfogadtak.  

 

Puskás Imre képviselő az utak aszfaltozására kérdez rá. 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hatáskörébe 

lett az aszfaltozás utalva. A bizottságok kérjék be az ügyvezető asszonytól a terveket. 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bukodi Károly             dr. Molnár Csaba 

             polgármester               jegyző 


