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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 30. napján 1600 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

dr. Gallai Zoltán képviselő 

Hantos Péter képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Murinainé Murár Emília és Buza Ernő 

képviselő jelezte távolmaradását, Hantos Péter és Puskás Imre képviselők jelezték, hogy 

késnek. Kéri, tegyék meg a napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.  

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri levenni a 4.11. számú „Döntés a Római Katolikus 

Egyházközség és Ócsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő egyes ingatlanrészek 

cseréjéről” elnevezésű napirendet. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 4.11. számú „Döntés a Római Katolikus Egyházközség és Ócsa Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő egyes ingatlanrészek cseréjéről” elnevezésű napirendet 

tárgyalásról leveszi. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

112/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4.11. számú „Döntés a Római Katolikus 

Egyházközség és Ócsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő egyes ingatlanrészek 

cseréjéről” elnevezésű napirendet tárgyalásról leveszi. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni a 4.11. számú napirendként a „Döntés Ócsa város 

belterületén szúnyoggyérítés megrendeléséről” elnevezésű napirendet. 
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Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4.11. számú napirendként a „Döntés Ócsa város belterületén 

szúnyoggyérítés megrendeléséről” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

113/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.11. számú napirendként a „Döntés Ócsa 

város belterületén szúnyoggyérítés megrendeléséről” elnevezésű napirendet tárgyalásra 

felveszi. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri levenni a 4.12. számú „Ócsa Város helyi autóbuszjárat 

menetrendjének módosítása” elnevezésű napirendet. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4.12. számú „Ócsa Város helyi autóbuszjárat menetrendjének 

módosítása” elnevezésű napirendet tárgyalásról leveszi. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

114/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.12. számú „Ócsa Város helyi autóbuszjárat 

menetrendjének módosítása” elnevezésű napirendet tárgyalásról leveszi. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni a 4.12. számú napirendként a „Döntés az Ócsai 

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda szennyvíz-bekötésének megtervezéséről és 

kivitelezéséről” elnevezésű napirendet.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4.12. számú napirendként a „Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos 

Központi Óvoda szennyvíz-bekötésének megtervezéséről és kivitelezéséről” elnevezésű 

napirendet tárgyalásra felveszi. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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115/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.12. számú napirendként a „Döntés az Ócsai 

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda szennyvíz-bekötésének megtervezéséről és 

kivitelezéséről” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 

Határidő: ---- 

Felelős:   ---- 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

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

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

116/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 

módosításokkal 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: A Tűzoltóság 2017. évi beszámolója 

Előadó: Vad Tibor tű. őrnagy 

 

3.2. Tárgy: Mérlegbeszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági 

szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről (Ócsa és Társai Nonprofit Kft., 

Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.3. Tárgy: Révfülöpi táborban üdülő gyermekek üdülési költségeinek támogatásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

3.4. Tárgy: Beszámoló a Kertváros Szociális Központ 2017. évi tevékenységéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: …./2018./…/ önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának 

2018. évi költségvetéséről szóló …../2018. (…..) önkormányzati rendelet 

módosításáról (költségvetési előirányzat módosítás) 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 



4 

 

4.2. Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetésének 

módosítása iránti kérelem elbírálása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: Tájékoztatás az Állami Számvevőszék által „Az Önkormányzatok gazdasági 

társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.” címmel 

készített számvevőszéki jelentéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat által 2017. évre átadott támogatások 

elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

4.5. Tárgy: …/2018.(…) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.6. Tárgy: Döntés az étkezési térítési díjak kerekítési szabályoknak megfelelő 

módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata gazdálkodásával kapcsolatos 

könyvvizsgálati feladatok ellátásáról 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

4.8. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó átfogó értékelésének elfogadásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés a szociális étkeztetés Szakmai Programjának elfogadásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10. Tárgy: Az Ócsai Települési Értéktár Bizottság új tagjának jóváhagyása, továbbá a 

Működési Szabályzatának elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.11. Tárgy:  Döntés Ócsa város belterületén szúnyoggyérítés megrendeléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.12. Tárgy: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda szennyvíz-

bekötésének megtervezéséről és kivitelezéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.13. Tárgy: Az Egressy Gábor Szabadidőközpont épületében lévő konyha melegvíz-

ellátásának biztosítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.14. Tárgy: Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya 

sportvilágítási lámpatestek árnyékoló elemekkel történő ellátása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.15. Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő ócsai sportpálya használatba 

adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.16. Tárgy: Sportpark elhelyezésének koncepciója 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

 

Napirend tárgya: 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

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

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

117/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: A Tűzoltóság 2017. évi beszámolója 

 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas Hivatásos 

Tűzoltó parancsnokság 2017. évi beszámolóját tudomásul veszi. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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118/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 

2017. évi beszámolóját tudomásul veszi. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.2.Tárgy: Mérlegbeszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági 

szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről (Ócsa és Társai Nonprofit Kft., 

Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.) 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja az Ócsa és Társai 

Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, az Ócsa és Társai Nonprofit Kft. 2017. évi gazdasági eredményről szóló 

mérlegbeszámolóját, és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja.  

 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

119/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Ócsa és Társai Nonprofit Kft. 2017. 

évi gazdasági eredményről szóló mérlegbeszámolóját, és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói 

záradékot elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja az Egressy Gábor 

Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 100 %-os 

tulajdonosa, a 2017. évi gazdasági eredményéről szóló mérlegbeszámolóját, és az ahhoz 

kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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120/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa, a 2017. évi gazdasági eredményéről szóló 

mérlegbeszámolóját, és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.3.Tárgy: Révfülöpi táborban üdülő gyermekek üdülési költségeinek támogatásáról 

 

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

Képviselő-testület elé a határozati javaslatot. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a nyári Révfülöpi tábor költségeihez maximum 700.000,- Ft összegű 

költségviselést vállal a 2018. évi költségvetésben szereplő dologi kiadások terhére, amely 

magában foglalja a Palásti testvérvárosból érkező gyermekek, valamint az ócsai rászoruló 

gyermekek, valamint a fakultatív programok részbeni költségét is. 

 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

121/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári Révfülöpi tábor költségeihez 

maximum 700.000,- Ft összegű költségviselést vállal a 2018. évi költségvetésben szereplő 

dologi kiadások terhére, amely magában foglalja a Palásti testvérvárosból érkező gyermekek, 

valamint az ócsai rászoruló gyermekek, valamint a fakultatív programok részbeni költségét is. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.4.Tárgy: Beszámoló a Kertváros Szociális Központ 2017. évi tevékenységéről 

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 

2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

122/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális 

és Családvédelmi Központjának 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     --- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.1.Tárgy: …./2018./…/ önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város 

Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló …../2018. (…..) önkormányzati 

rendelet módosításáról (költségvetési előirányzat módosítás) 

 

 

Kardos 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) 

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

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetésében, a kiadási 

és bevételi főösszegét: 1.255.196.217 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-kettőszázötvenötmillió-

egyzázkilencvenhatezer-kettőszáztizenhét forintban határozza meg. 

 

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

 

 

1.118.416.809 Ft Költségvetési bevétellel 

-1.223.627.866 Ft Költségvetési kiadással 

                                    -105.211.057 Ft Költségvetési egyenleggel 

 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  

 (36.694.291 Ft) +(-141.905.348) Ft=- 105.211.057 Ft/ 

 

(3) A költségvetési egyenleg -105.211.057 Ft, mely az előirányzatok évközi változásai 

miatt megváltozott. 

 

 

 

2. § 
Az R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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(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 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 
              forintban 

 

1.) Közhatalmi bevétel 466.600.000  

2.) Intézményi működési bevétel  99.236.000  

3.) Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 

46.425.872  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 
forintban 

(3) Önkormányzati működés támogatásai:                  435.914.937 

 
forintban 

(4)  Felhalmozási bevételek:                                 

1.) Felhalmozási bevétel 70.000.000  

2)  Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 200.000 

   

 

(5) Finanszírozási bevétel                     

136.779.408 
forintban  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                1.255.196.217 

 
forintban 

(6) Önkormányzat működési kiadásai:                  999.322.518 

 

1.) Személyi juttatások 372.925.663 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 94.904.514 

3.) Dologi kiadások 361.333.181 

4.) Egyéb működési célú kiadások 142.919.000 

4.1

) 

Ebből:  Egyéb működési célú  támogatások Áh 

belülre 

24.087.000 

4.2

) 

              Céljellegű támogatások Áh-kívülre 118.832.000 

4.3

) 

Előző évi elszámolásból származó befizetés  

5.) Szociális kiadások 

(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. 

számú tájékoztató tábla tartalmazza 

27.240.160 

 

 

(7) Tartalék:         146.329.548 

 
forintban 

 

1.) Általános tartalék                           12.200.000  
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2.) Céltartalék                         134.129.548  
 

forintban 
(8) Felhalmozási költségvetés kiadásai:       77.975.800 

 
forintban 

a) Beruházások 22.607.376 

b) Felújítások 54.768.424 

c) Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás) 600.000 

 
forintban 

(9) Finanszírozási célú kiadások:          31.568.351 

 

Ebből: 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak:       17.142.858 

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése:         

14.425.493 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:       1.255.196.217 

 

(10) 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 

 

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

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

 

3. § 
Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételi előirányzatát 

1.240.803.219 Ft-ban határozza meg. 

 

Önkormányzat Működési támogatásai                    435.914.937 Ft 

Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről                    44.050.160 Ft 
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Közhatalmi bevételek:                     466.600.000 Ft 

Működési bevétel:                                    87.480.000 Ft 

 Felhalmozási bevételek:                                 70.200.000 Ft 

 Maradvány igénybevétele                    136.558.122.Ft 

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadási előirányzatát 

1.240.803.219 Ft-ban határozza meg. 

 

(3)  

 Személyi juttatások:                  57.865.849 Ft 

 Munkaadókat terhelő jár.    14.713.212 Ft 

 Dologi kiadások:    241.787.875 Ft 

 Ellátottak pénzbeni juttatásai:    27.240.160 Ft 

 Egyéb működési célú kiadások:  142.919.000 Ft 

 Tartalékok:     146.329.548 Ft 

 Felhalmozási költségvetési kiadások:    74.737.424 Ft 

 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre:   17.142.858 Ft 

 Belföldi finanszírozás kiadásai:   518.067.293 Ft 

 

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

kiadásait a 9.1.sz. melléklet tartalmazza. 

 

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

finanszírozási kiadások összege: 503.641.800 Ft, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek 

utalandó összeg 22.837.000 Ft. 

 

(6) Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 10 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 18 

fő. 

 

4. § 

 

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

(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételi előirányzatát 

177.999.322 Ft-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:       1.430.000 Ft 

            Előző évi maradvány felhasználás:                       221.286 Ft 

            OGY.Képviselő-választásra támogatás:            2.375.712 Ft 

 Normatív állami támogatás:    105.115.810 Ft 

 Önkormányzati támogatás:                 68.856.514 Ft 

 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadási előirányzatát 

177.999.322 Ft-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:              116.097.254 Ft 

 Munkaadókat terhelő jár.     27.700.762 Ft 

 Dologi kiadások:      33.926.306 Ft 

 Egyéb működési célú kiadások:         275.000 Ft 

 



12 

 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a  

9.2.sz.melléklet tartalmazza.  

 

(3) A Képviselő-testület 2018. évre az Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 45.000 Ft,  

 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000 Ft.  

 

(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 27 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 2018. évi bevételi előirányzatát 327.133.440 Ft-ban határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                   10.306.000 Ft 

 Normatív állami támogatás:      217.301.340 Ft 

 Önkormányzati támogatás:                   99.526.100 Ft 

 

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

Bölcsőde 2018. évi kiadási előirányzatát 327.133.440 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:     192.786.600 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.      51.099.840 Ft 

  Dologi kiadások:       82.946.000 Ft 

  Egyéb eszköz beszerzések:           301.000 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 2018. évi bevételi előirányzatát 

12.902.036 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                     20.000 Ft 

Működési célú átvett pénzeszközök:                    40.000 Ft 

  Normatív állami támogatás:               12.842.036 Ft  

                         

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2018. évi kiadási előirányzatát 

12.902.036 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:                6.175.960 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.               1.390.700 Ft 



13 

 

  Dologi kiadások:                2.673.000 Ft 

Beruházások (Könyvállomány növekedés):       2.662.376 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 12.200.000. Ft általános tartalékot és 134.129.548 

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.9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép 

 

18.§ 

Az R.9.1.2 melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép 
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19. § 
Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

 

20. § 
Az R. 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

 

21. § 
Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 

 

22.§. 

Az R. 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 

 

23.§. 

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép. 

 

24.§. 
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. június 

01. napjától kell alkalmazni. 

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

 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a  

 

8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletet 

Ócsa Város Önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) 

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

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetésében, a 

kiadási és bevételi főösszegét: 1.255.196.217 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-

kettőszázötvenötmillió-egyzázkilencvenhatezer-kettőszáztizenhét forintban határozza 

meg. 

 

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

 

 

1.118.416.809 Ft Költségvetési bevétellel 

-1.223.627.866 Ft Költségvetési kiadással 
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                                    -105.211.057 Ft Költségvetési egyenleggel 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  

 (36.694.291 Ft) +(-141.905.348) Ft=- 105.211.057 Ft/ 

 

(3) A költségvetési egyenleg -105.211.057 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 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 
              forintban 

1.) Közhatalmi bevétel 466.600.000  

2.) Intézményi működési bevétel  99.236.000  

3.) Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 

46.425.872  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 
forintban 

(3) Önkormányzati működés támogatásai:                  435.914.937 

 
forintban 

(4)  Felhalmozási bevételek:                                 

1.) Felhalmozási bevétel 70.000.000  

2)  Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 200.000 

   

 

(5) Finanszírozási bevétel                    136.779.408 
forintban  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                1.255.196.217 

 
forintban 

(6) Önkormányzat működési kiadásai:                  999.322.518 

 

1.) Személyi juttatások 372.925.663 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 94.904.514 

3.) Dologi kiadások 361.333.181 

4.) Egyéb működési célú kiadások 142.919.000 

4.1

) 

Ebből:  Egyéb működési célú  támogatások Áh 

belülre 

24.087.000 

4.2

) 

              Céljellegű támogatások Áh-kívülre 118.832.000 

4.3

) 

Előző évi elszámolásból származó befizetés  

5.) Szociális kiadások 27.240.160 
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(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. 

számú tájékoztató tábla tartalmazza 

 

(7) Tartalék:         146.329.548 

 
forintban 

 

1.) Általános tartalék                           12.200.000  

2.) Céltartalék                         134.129.548  
 

forintban 
(8) Felhalmozási költségvetés kiadásai:       77.975.800 

 

 

 
forintban 

a) Beruházások 22.607.376 

b) Felújítások 54.768.424 

c) Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás) 600.000 

 
forintban 

(9) Finanszírozási célú kiadások:          31.568.351 

 

Ebből: 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak:       17.142.858 

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése:         

14.425.493 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:       1.255.196.217 

 

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

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

 

3. § 
Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételi előirányzatát 

1.240.803.219 Ft-ban határozza meg. 

 

Önkormányzat Működési támogatásai                    435.914.937 Ft 

Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről                    44.050.160 Ft 

Közhatalmi bevételek:                     466.600.000 Ft 

Működési bevétel:                                    87.480.000 Ft 

 Felhalmozási bevételek:                                 70.200.000 Ft 

 Maradvány igénybevétele                    136.558.122.Ft 

             

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadási előirányzatát 

1.240.803.219 Ft-ban határozza meg. 

 

(3)  

 Személyi juttatások:                  57.865.849 Ft 

 Munkaadókat terhelő jár.    14.713.212 Ft 

 Dologi kiadások:    241.787.875 Ft 

 Ellátottak pénzbeni juttatásai:    27.240.160 Ft 

 Egyéb működési célú kiadások:  142.919.000 Ft 

 Tartalékok:     146.329.548 Ft 

 Felhalmozási költségvetési kiadások:   74.737.424 Ft 

 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre:   17.142.858 Ft 

 Belföldi finanszírozás kiadásai:  518.067.293 Ft 

 

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

kiadásait a 9.1.sz. melléklet tartalmazza. 

 

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

finanszírozási kiadások összege: 503.641.800 Ft, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek 

utalandó összeg 22.837.000 Ft. 

 

(6) Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 10 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 18 

fő. 

 

4. § 

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

(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételi előirányzatát 

177.999.322 Ft-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:   1.430.000 Ft 

            Előző évi maradvány felhasználás:       221.286 Ft 

            OGY.Képviselő-választásra támogatás:             2.375.712 Ft 

 Normatív állami támogatás:           105.115.810 Ft 

 Önkormányzati támogatás:             68.856.514 Ft 
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(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadási előirányzatát 

177.999.322 Ft-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:              116.097.254 Ft 

 Munkaadókat terhelő jár.     27.700.762 Ft 

 Dologi kiadások:      33.926.306 Ft 

 Egyéb működési célú kiadások:         275.000 Ft 

 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a  

9.2.sz.melléklet tartalmazza.  

 

(3) A Képviselő-testület 2018. évre az Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 45.000 Ft,  

 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000 Ft.  

 

(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 27 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 2018. évi bevételi előirányzatát 327.133.440 Ft-ban határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                   10.306.000 Ft 

 Normatív állami támogatás:      217.301.340 Ft 

 Önkormányzati támogatás:                   99.526.100 Ft 

 

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

Bölcsőde 2018. évi kiadási előirányzatát 327.133.440 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:     192.786.600 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.      51.099.840 Ft 

  Dologi kiadások:       82.946.000 Ft 

  Egyéb eszköz beszerzések:           301.000 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 2018. évi bevételi előirányzatát 

12.902.036 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                     20.000 Ft 



19 

 

Működési célú átvett pénzeszközök:                    40.000 Ft 

  Normatív állami támogatás:               12.842.036 Ft  

                         

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2018. évi kiadási előirányzatát 

12.902.036 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:                6.175.960 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.               1.390.700 Ft 

  Dologi kiadások:                2.673.000 Ft 

Beruházások (Könyvállomány növekedés):       2.662.376 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 12.200.000. Ft általános tartalékot és 134.129.548 

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. 
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16. § 
Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

 

17. § 
Az R.9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép 

 

18.§ 
Az R.9.1.2 melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép 

 

 

19. § 
Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

 

20. § 
Az R. 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

 

21. § 
Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 

 

22.§. 

Az R. 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 

 

23.§. 

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép. 

 

24.§. 
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. 

június 01. napjától kell alkalmazni. 

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

 

Napirend tárgya: 

4.2.Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetésének 

módosítása iránti kérelem elbírálása 

 

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

támogatja az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi eredeti költségvetésének 

8.600.000,-Ft-tal történő módosítását. Az összeget Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének általános tartalékának terhére biztosítja. 

 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

 



21 

 

 

123/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa támogatja az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

2018. évi eredeti költségvetésének 8.600.000,-Ft-tal történő módosítását. Az összeget Ócsa 

Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékának terhére biztosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ---  

 

 

Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: Tájékoztatás az Állami Számvevőszék által „Az Önkormányzatok 

gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági 

társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.” 

címmel készített számvevőszéki jelentéséről 

 

 

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

javasolja elfogadására a határozati javaslatot.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete: 

1.) az Állami Számvevőszék által készített „Az Önkormányzatok gazdasági társaságai – 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.” elnevezésű 

jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, és az abban foglalt észrevételekre készített – 

és mellékelten csatolt – intézkedési tervet elfogadja. 

2.) felkéri a jegyzőt, hogy az Intézkedési Tervben foglaltak teljesítéséről – az Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjével egyeztetve – készítsen beszámolót és 

terjessze elő a munkaterv szerint 2018. szeptember végén tartandó képviselő-testületi 

ülésen.  

 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

124/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) az Állami Számvevőszék által készített „Az Önkormányzatok gazdasági társaságai – 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.” elnevezésű 

jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, és az abban foglalt észrevételekre készített – 

és mellékelten csatolt – intézkedési tervet elfogadja. 

2.) felkéri a jegyzőt, hogy az Intézkedési Tervben foglaltak teljesítéséről – az Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjével egyeztetve – készítsen beszámolót és 

terjessze elő a munkaterv szerint 2018. szeptember végén tartandó képviselő-testületi 

ülésen.  

Határidő: 1.) azonnal 2.) 2018. szeptember 30. 
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Felelős:    1.) ---, 2.) jegyző 

Napirend tárgya: 

4.4.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat által 2017. évre átadott támogatások 

elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, 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 Ócsa Város Önkormányzata által 2017. évre átadott támogatások 

elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, intézkedést azzal 

kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

125/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzata által 2017. 

évre átadott támogatások elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakat 

tudomásul veszi, intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     ----- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.5.Tárgy: …/2018.(…) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a rendelet 

megalkotását. 

 

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

megalkotását. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

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

eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, valamint a 62. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 
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Hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. 

(IX.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § bb)-be) alpontja. 

2.§ 

 

Az R. 1. §-a a következő c) alponttal egészül ki: 

 

„c) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

ca) az étkeztetés, 

cb) a házi segítségnyújtás, 

cc) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

cd) a családsegítés.” 

 

3.§ 

 

Az R. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„E rendelet célja, hogy Ócsa város lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza a 

helyi önkormányzat által biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások helyi szabályait, rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról és 

módjáról, valamint az ellátások mértékéről.” 

 

4.§ 

 

Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A szociális ellátások elbírálásához a Hivatal köteles bekérni az Szt.-ben, a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 

részletes szabályairól 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. 

rendelet), valamint e rendeletben meghatározott iratokat. E rendelet által szabályozott 

rendszeres pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra való 

jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles nyilatkozni saját és családja vagyoni, jövedelmi 

viszonyairól, valamint köteles ezeket igazolni. A vagyoni helyzetet a Korm. rendelet 1. 

melléklete szerinti nyomtatványon, míg a jövedelmet a (9) bekezdésben foglaltaknak 

megfelelően kell igazolni. Sürgős szükség esetén – ha az igénylő életkörülményei az azonnali 

segítséget indokolják – a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján 

megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett.” 

 

5. § 

Az R. 6. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A rendszeres támogatások esetében a jogosultság megállapítása iránti kérelem 

elbírálásához szükséges okiratokat, iratokat, igazolásokat a kérelmező és a vele egy 

háztartásban élők a kérelem benyújtásával egyidejűleg kötelesek benyújtani.” 

 

6. § 

 

Hatályát veszti az R. 6. § (6) bekezdése. 

 

7. § 
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Az R. 6. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(13) A rendszeres támogatások esetében a jogosultság felülvizsgálatához szükséges 

okiratokat, iratokat, igazolásokat a jogosult és a vele egy háztartásban élők az ellátást 

megállapító határozatban meghatározott időpontig és módon, külön felszólítás nélkül 

kötelesek benyújtani. A határidő elmulasztása a folyósítás megszüntetését, valamint 

szüneteltetését vonja maga után. Az ismételt folyósításra csak újabb kérelem benyújtása 

alapján kerülhet sor.” 

8. § 

 

Az R. 8. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A rendkívüli települési támogatás egy naptári évre számított mértéke ugyanazon 

kérelmező esetében nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A 

(2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a naptári évre számított támogatási összeg 

gyermekenként értendő.” 

 

9. § 

 

Az R. 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(6) Rendkívüli települési támogatás egy kérelmező számára egy hónapban egy alkalommal – 

évente összesen maximum öt alkalommal - állapítható meg. Ugyanarra a gyermekre 

tekintettel egyidejűleg csak az egyik szülő részére állapítható meg rendkívüli települési 

támogatás.” 

 

10. § 

 

Az R. 11. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(9) Nem állapítható meg gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás annak 

a kérelmezőnek, aki rendelkezik érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal.” 

 

11. § 

 

Az R. 11. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

 

„A települési támogatással kapcsolatos eljárási és egyéb szabályokat az Szt. 45. § vonatkozó 

szakaszai határozzák meg.” 

 

12. § 

Hatályát veszti az R. 

a) 10. alcíme, 

b) 11. alcíme, 

c) 12. alcíme, 

d) 13. alcíme. 

 

13. § 

 

Az R. IV. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép: 
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„IV. Fejezet 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

16. Étkeztetés 

18. § 

 

(1) A szociálisan rászorultak részére Ócsa Város Önkormányzata napi egyszeri meleg 

étkezést biztosít azoknak, akik azt önmaguk, továbbá eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen  

a) 65 év feletti életkoruk,  

b) egészségi állapotuk,  

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,  

d) szenvedélybetegségük, vagy  

e) hajléktalanságuk miatt. 

(2) Az ellátásra való jogosultság megállapításakor az Önkormányzat az ellátást igénybe 

vevővel megállapodást köt. 

(3) A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni.  

(4) Amennyiben az ellátást igénylő havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíj 160 %-át, az önkormányzat a térítési díj összegéhez havonta 8.800 Ft 

összegű támogatást biztosít.  

(5) A személyi térítési díj a mindenkori nyugdíjminimum 160 %-a feletti jövedelem esetén a 

jövedelem 25%-a, de legfeljebb Ócsa Város Önkormányzatának a gyermekétkeztetési és egyéb 

étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. (XII.1.) önkormányzati rendeletének 2. 

mellékletében a „Szociális étkezők” sorban megállapított díj mértéke.  

(6) A személyi térítési díjat havonta előre, a várható ellátási napoknak megfelelő összegben, 

minden hónap 15. napjáig kell Ócsa Város Önkormányzat számlájára megfizetni. 

(7) Nem kell térítési díjat fizetni, ha a kérelmező nem rendelkezik jövedelemmel, vagy havi 

nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 120 %-át.  

(8) Amennyiben a kérelmező egészségi állapota – a háziorvos igazolása alapján – indokolja, 

a szociális ebédet házhoz kell szállítani.  

(9) Az Önkormányzat a házhozszállítást térítésmentesen biztosítja a (6) bekezdésben foglalt 

jogosultsági feltételek fennállása esetén. 

(10) Az ellátást igénybe vevő az ellátásra való jogosultság feltételeiben, valamint a saját és 

közeli hozzátartozója természetes személyazonosító adataiban bekövetkező változásokat 

haladéktalanul köteles bejelenteni. 

(11) Az Önkormányzat az ellátásra való jogosultságot kétévente felülvizsgálja. Az ellátást 

igénybe vevő a felülvizsgálat során a szükséges okiratokat, iratokat, igazolásokat az 

Önkormányzat által meghatározott módon és időpontig köteles benyújtani. 

(12) Sürgős esetben az ellátás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján 

megadható, a jogosultsági feltételek utólagos igazolása mellett. 

(13) Az ellátás megszűnik: 

a) az igénybe vevő halálával, 

b) a megállapodásban meghatározott idő lejártával, kivéve, ha az ellátás időtartamát a 

lejárat előtt meghosszabbítják, 

c) az igénybe vevő, valamint a törvényes képviselője kezdeményezése alapján a szolgáltatásra 

megkötött megállapodás felmondásával, 

d) együttműködő magatartás hiányában a szolgáltatásra megkötött megállapodás szolgáltató 

általi felmondásával, 

e) ha az igénybe vevő elköltözik,  
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f) ha az ellátás szociális és/vagy egészségi indoka megszűnik, 

g) ha az igénybe vevő az Önkormányzathoz benyújtott nyilatkozatával az ellátás 

megszüntetését kéri (a szolgáltatást lemondja),   

h) a szociális rászorultság megszűnése esetén, az étkeztetés hivatalból történt 

megszüntetéséről szóló határozatban megjelölt időpontban. 

 

17. Házi segítségnyújtás 

19. § 

 

 

(1) A házi segítségnyújtást Ócsa Város Önkormányzata a Kertváros Szociális Központon 

keresztül látja el az Szt. 63. §-ának megfelelően.  

(2) A kérelem alapján a jogosultságot a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével az 

intézményvezető állapítja meg.  

(3) A szolgáltatás díja: 270.-Ft/óra. 

 

18. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

20. § 

 

 

(1) Ócsa Város Önkormányzata a Kertváros Szociális Központtal kötött szerződés útján 

biztosítja az ellátást az Szt. 65.§-nak megfelelően.  

(2) A kérelem alapján a jogosultságot a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével az 

intézményvezető állapítja meg.  

(3) A szolgáltatásért az ellátott térítési díjat nem fizet.  
 

19. Családsegítés 

21. § 
 

(1) Az Szt. 64. §-ában meghatározott családsegítéssel összefüggő feladatokat Ócsa Város 

Önkormányzata a Kertváros Szociális Központ útján biztosítja.  

(2) Az ellátás térítésmentes.”  

 

14. § 

Az R. a következő V. Fejezettel egészül ki: 

„V. Fejezet 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 

22. § 
 

(1) E rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.  

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzatának a 

pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendelete.  

 

23. § 

E rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Szt., valamint a végrehajtására kiadott 

kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

15. § 

 

Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
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A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a  

 

 

9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletet 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 16/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, valamint a 62. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. 

(IX.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § bb)-be) alpontja. 

 

2.§ 

 

Az R. 1. §-a a következő c) alponttal egészül ki: 

 

„c) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

ca) az étkeztetés, 

cb) a házi segítségnyújtás, 

cc) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

cd) a családsegítés.” 

 

3.§ 

 

Az R. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„E rendelet célja, hogy Ócsa város lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza a 

helyi önkormányzat által biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások helyi szabályait, rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról és 

módjáról, valamint az ellátások mértékéről.” 

 

4.§ 

 

Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) A szociális ellátások elbírálásához a Hivatal köteles bekérni az Szt.-ben, a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 

részletes szabályairól 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. 

rendelet), valamint e rendeletben meghatározott iratokat. E rendelet által szabályozott 

rendszeres pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra való 

jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles nyilatkozni saját és családja vagyoni, jövedelmi 

viszonyairól, valamint köteles ezeket igazolni. A vagyoni helyzetet a Korm. rendelet 1. 

melléklete szerinti nyomtatványon, míg a jövedelmet a (9) bekezdésben foglaltaknak 

megfelelően kell igazolni. Sürgős szükség esetén – ha az igénylő életkörülményei az azonnali 

segítséget indokolják – a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján 

megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett.” 

 

5. § 

Az R. 6. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A rendszeres támogatások esetében a jogosultság megállapítása iránti kérelem 

elbírálásához szükséges okiratokat, iratokat, igazolásokat a kérelmező és a vele egy 

háztartásban élők a kérelem benyújtásával egyidejűleg kötelesek benyújtani.” 

 

6. § 

 

Hatályát veszti az R. 6. § (6) bekezdése. 

 

7. § 

 

Az R. 6. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(13) A rendszeres támogatások esetében a jogosultság felülvizsgálatához szükséges 

okiratokat, iratokat, igazolásokat a jogosult és a vele egy háztartásban élők az ellátást 

megállapító határozatban meghatározott időpontig és módon, külön felszólítás nélkül 

kötelesek benyújtani. A határidő elmulasztása a folyósítás megszüntetését, valamint 

szüneteltetését vonja maga után. Az ismételt folyósításra csak újabb kérelem benyújtása 

alapján kerülhet sor.” 

8. § 

 

Az R. 8. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A rendkívüli települési támogatás egy naptári évre számított mértéke ugyanazon 

kérelmező esetében nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A 

(2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a naptári évre számított támogatási összeg 

gyermekenként értendő.” 

 

9. § 

 

Az R. 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(6) Rendkívüli települési támogatás egy kérelmező számára egy hónapban egy alkalommal – 

évente összesen maximum öt alkalommal - állapítható meg. Ugyanarra a gyermekre 

tekintettel egyidejűleg csak az egyik szülő részére állapítható meg rendkívüli települési 

támogatás.” 
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10. § 

 

Az R. 11. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(9) Nem állapítható meg gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás annak 

a kérelmezőnek, aki rendelkezik érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal.” 

 

11. § 

 

Az R. 11. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

 

„A települési támogatással kapcsolatos eljárási és egyéb szabályokat az Szt. 45. § vonatkozó 

szakaszai határozzák meg.” 

 

12. § 

Hatályát veszti az R. 

a) 10. alcíme, 

b) 11. alcíme, 

c) 12. alcíme, 

d) 13. alcíme. 

 

13. § 

 

Az R. IV. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép: 

 

„IV. Fejezet 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

16. Étkeztetés 

18. § 

 

(1) A szociálisan rászorultak részére Ócsa Város Önkormányzata napi egyszeri meleg 

étkezést biztosít azoknak, akik azt önmaguk, továbbá eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen  

a) 65 év feletti életkoruk,  

b) egészségi állapotuk,  

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,  

d) szenvedélybetegségük, vagy  

e) hajléktalanságuk miatt. 

(2) Az ellátásra való jogosultság megállapításakor az Önkormányzat az ellátást igénybe 

vevővel megállapodást köt. 

(3) A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni.  

(4) Amennyiben az ellátást igénylő havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíj 160 %-át, az önkormányzat a térítési díj összegéhez havonta 8.800 Ft 

összegű támogatást biztosít.  

(5) A személyi térítési díj a mindenkori nyugdíjminimum 160 %-a feletti jövedelem esetén a 

jövedelem 25%-a, de legfeljebb Ócsa Város Önkormányzatának a gyermekétkeztetési és egyéb 

étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. (XII.1.) önkormányzati rendeletének 2. 

mellékletében a „Szociális étkezők” sorban megállapított díj mértéke.  



30 

 

(6) A személyi térítési díjat havonta előre, a várható ellátási napoknak megfelelő összegben, 

minden hónap 15. napjáig kell Ócsa Város Önkormányzat számlájára megfizetni. 

(7) Nem kell térítési díjat fizetni, ha a kérelmező nem rendelkezik jövedelemmel, vagy havi 

nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 120 %-át.  

(8) Amennyiben a kérelmező egészségi állapota – a háziorvos igazolása alapján – indokolja, 

a szociális ebédet házhoz kell szállítani.  

(9) Az Önkormányzat a házhozszállítást térítésmentesen biztosítja a (6) bekezdésben foglalt 

jogosultsági feltételek fennállása esetén. 

(10) Az ellátást igénybe vevő az ellátásra való jogosultság feltételeiben, valamint a saját és 

közeli hozzátartozója természetes személyazonosító adataiban bekövetkező változásokat 

haladéktalanul köteles bejelenteni. 

(11) Az Önkormányzat az ellátásra való jogosultságot kétévente felülvizsgálja. Az ellátást 

igénybe vevő a felülvizsgálat során a szükséges okiratokat, iratokat, igazolásokat az 

Önkormányzat által meghatározott módon és időpontig köteles benyújtani. 

(12) Sürgős esetben az ellátás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján 

megadható, a jogosultsági feltételek utólagos igazolása mellett. 

(13) Az ellátás megszűnik: 

a) az igénybe vevő halálával, 

b) a megállapodásban meghatározott idő lejártával, kivéve, ha az ellátás időtartamát a 

lejárat előtt meghosszabbítják, 

c) az igénybe vevő, valamint a törvényes képviselője kezdeményezése alapján a szolgáltatásra 

megkötött megállapodás felmondásával, 

d) együttműködő magatartás hiányában a szolgáltatásra megkötött megállapodás szolgáltató 

általi felmondásával, 

e) ha az igénybe vevő elköltözik,                                              

f) ha az ellátás szociális és/vagy egészségi indoka megszűnik, 

g) ha az igénybe vevő az Önkormányzathoz benyújtott nyilatkozatával az ellátás 

megszüntetését kéri (a szolgáltatást lemondja),   

h) a szociális rászorultság megszűnése esetén, az étkeztetés hivatalból történt 

megszüntetéséről szóló határozatban megjelölt időpontban. 

 

17. Házi segítségnyújtás 

19. § 

 

 

(1) A házi segítségnyújtást Ócsa Város Önkormányzata a Kertváros Szociális Központon 

keresztül látja el az Szt. 63. §-ának megfelelően.  

(2) A kérelem alapján a jogosultságot a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével az 

intézményvezető állapítja meg.  

(3) A szolgáltatás díja: 270.-Ft/óra. 

 

18. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

20. § 

 

 

(1) Ócsa Város Önkormányzata a Kertváros Szociális Központtal kötött szerződés útján 

biztosítja az ellátást az Szt. 65.§-nak megfelelően.  

(2) A kérelem alapján a jogosultságot a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével az 

intézményvezető állapítja meg.  

(3) A szolgáltatásért az ellátott térítési díjat nem fizet.  
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19. Családsegítés 

21. § 
 

(1) Az Szt. 64. §-ában meghatározott családsegítéssel összefüggő feladatokat Ócsa Város 

Önkormányzata a Kertváros Szociális Központ útján biztosítja.  

(2) Az ellátás térítésmentes.”  

 

14. § 

Az R. a következő V. Fejezettel egészül ki: 

„V. Fejezet 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 

22. § 
 

(1) E rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.  

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzatának a 

pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendelete.  

 

23. § 

E rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Szt., valamint a végrehajtására kiadott 

kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

15. § 

 

Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Napirend tárgya: 

4.6.Tárgy: Döntés az étkezési térítési díjak kerekítési szabályoknak megfelelő 

módosításáról 

 

 

Kardos 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 jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint 92. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. 

(XII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. 

melléklete lép.  
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2.§ 

 

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

 

3. § 

 

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

 

„(6) Az étkezésért fizetendő térítési díjat – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – egy hónapi 

időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig.” 

 

4. § 

 

Az R. 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) A szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díjat havonta előre, a várható ellátási 

napoknak megfelelő összegben, minden hónap 15. napjáig kell Ócsa Város Önkormányzat 

számlájára megfizetni.” 

 

5. § 

 

Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a  

 

 

10/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletet 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

17/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint 92. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. 

(XII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. 

melléklete lép.  

 

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

 

3. § 

 

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

 

„(6) Az étkezésért fizetendő térítési díjat – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – egy hónapi 

időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig.” 

 

4. § 

 

Az R. 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) A szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díjat havonta előre, a várható ellátási 

napoknak megfelelő összegben, minden hónap 15. napjáig kell Ócsa Város Önkormányzat 

számlájára megfizetni.” 

 

5. § 

 

Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Napirend tárgya: 

4.7.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata gazdálkodásával kapcsolatos 

könyvvizsgálati feladatok ellátásáról 

 

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

javasolja a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenység 

folyamatos ellátására Kovácsné Lengyel Gabriella bejegyzett könyvvizsgálót 

(székhely: 1028 Budapest, Síp u. 7., könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 521 046 17, 

tagsági igazolvány szám: 003986, adószám: 70098673-1-41, ) bízza meg 2018. június 

1. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő határozott időre. A megbízási díj 150.000 

Ft/hó. 

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

szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

126/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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1.) Ócsa Város Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenység 

folyamatos ellátására Kovácsné Lengyel Gabriella bejegyzett könyvvizsgálót 

(székhely: 1028 Budapest, Síp u. 7., könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 521 046 17, 

tagsági igazolvány szám: 003986, adószám: 70098673-1-41, ) bízza meg 2018. június 

1. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő határozott időre. A megbízási díj 150.000 

Ft/hó. 

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

szerződés aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.8.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó átfogó értékelésének elfogadásáról 

 

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

határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy elfogadja Ócsa Város Önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó átfogó értékelését, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az értékelés Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztály részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

127/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy elfogadja Ócsa Város Önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó átfogó 

értékelését, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az értékelés Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztály részére történő megküldéséről intézkedjen. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.9.Tárgy: Döntés a szociális étkeztetés Szakmai Programjának elfogadásáról 

 

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

határozati javaslatot. 
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Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság is javasolja elfogadásra a 

határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elfogadja Ócsa Város Önkormányzatának Szociális étkeztetésre 

vonatkozó – a napirend mellékleteként csatolt – Szakmai Programját. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

128/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Ócsa Város Önkormányzatának 

Szociális étkeztetésre vonatkozó – a napirend mellékleteként csatolt – Szakmai Programját. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     --- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.10.Tárgy: Az Ócsai Települési Értéktár Bizottság új tagjának jóváhagyása, továbbá a 

Működési Szabályzatának elfogadása 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Ügyrendi Bizottság szintén javasolja a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy elfogadja Molnárné Hegedűs Magdolna tagsági lemondását az Ócsai 

Települési Értéktár Bizottságból 2018. június 1. napi hatállyal,  

2.) támogatja az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület javaslatát és Szöllősiné Panyik Idát 

2018. június 1. napi hatállyal az Ócsai Települési Értéktár Bizottság állandó tagjává 

kinevezi, 

3.) az 1.)-2.) pontban foglaltaknak megfelelően az Értéktár Bizottság Működési 

Szabályzatának függelékét a következők szerint módosítja:  

Név Intézmény Funkció 

Pappné Hajdu 

Katalin 

Ócsai Polgári Kulturális Egyesület Elnök 

Szöllősiné Panyik 

Ida 

Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos 

Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

nyugalmazott tagóvodavezetője, és 

óvodapedagógusa   

Tag 

Gergelyné Kopcsó 

Eszter 

Falu Tamás Könyvtár vezetője Tag  

4.) felkéri a polgármestert, hogy az Ócsai Települési Értéktár Bizottság Működési 

Szabályzatának a 3.) pont szerinti módosításáról és a lemondással, továbbá a 

kinevezéssel kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőkről intézkedjen. 
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A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

129/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy elfogadja Molnárné Hegedűs Magdolna tagsági lemondását az Ócsai 

Települési Értéktár Bizottságból 2018. június 1. napi hatállyal,  

2.) támogatja az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület javaslatát és Szöllősiné Panyik Idát 

2018. június 1. napi hatállyal az Ócsai Települési Értéktár Bizottság állandó tagjává 

kinevezi, 

3.) az 1.)-2.) pontban foglaltaknak megfelelően az Értéktár Bizottság Működési 

Szabályzatának függelékét a következők szerint módosítja:  

 

Név Intézmény Funkció 

Pappné Hajdu 

Katalin 

Ócsai Polgári Kulturális Egyesület Elnök 

Szöllősiné Panyik 

Ida 

Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos 

Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

nyugalmazott tagóvodavezetője, és 

óvodapedagógusa   

Tag 

Gergelyné Kopcsó 

Eszter 

Falu Tamás Könyvtár vezetője Tag  

4.) felkéri a polgármestert, hogy az Ócsai Települési Értéktár Bizottság Működési 

Szabályzatának a 3.) pont szerinti módosításáról és a lemondással, továbbá a 

kinevezéssel kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőkről intézkedjen. 

 

Határidő: 1.-3.)--, 4.) azonnal 

Felelős:    1.-3.)--, 4.) polgármester 

 

(Hantos Péter képviselő megérkezik a terembe, a Képviselő-testület 6 fővel van jelen.) 

 

Napirend tárgya: 

4.11.Tárgy:  Döntés Ócsa város belterületén szúnyoggyérítés megrendeléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a hivatalhoz több bejelentés érkezett, hogy sok a 

szúnyog, ezért felvették a kapcsolatot a Katasztrófavédelemmel. Mivel egy óra alatt az 50 

csípés/fő számot nem éri el a terület, ezért központilag nem fognak irtani. Ezért megkeresték a 

Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt-t, aki elküldte ajánlatát a belterületi szúnyoggyérítésre.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő kérdezi, hogy mennyire hatékony a földi kémiai szúnyogirtás? 

Megjegyzi a lakosságot erről mindenképp értesíteni kell.  

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a méhészeket is értesíteni kell. 
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Bukodi Károly polgármester szerint a földi kémiai szúnyogirtás hatékonysága ugyan az, 

mint a légi úton történő gyérítésnek.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő elmondja, hogy a légi úton történő irtásnak nagyobb a 

lefedettsége.  

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy Ráckevén, ahol az üdülőterületek vannak, mindig 

földről irtottak.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) a szúnyogok nagy számban történő elszaporodása miatt úgy dönt, hogy Ócsa város 

belterületén földi kémiai szúnyoggyérítést végeztet. Az érintett terület nagysága 550 

ha. A gyérítés elvégzésére megbízza a Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.-t (1119 

Budapest, Etele út 57., Cg.: 01-10-046125, adószám: 13301583-2-43). A vállalkozási 

díj: 1.400 Ft/ha+ÁFA, összesen: 770.000 Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének általános tartalék 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 4 igen és 2 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

130/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a szúnyogok nagy számban történő elszaporodása miatt úgy dönt, hogy Ócsa város 

belterületén földi kémiai szúnyoggyérítést végeztet. Az érintett terület nagysága 550 

ha. A gyérítés elvégzésére megbízza a Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.-t (1119 

Budapest, Etele út 57., Cg.: 01-10-046125, adószám: 13301583-2-43). A vállalkozási 

díj: 1.400 Ft/ha+ÁFA, összesen: 770.000 Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének általános tartalék terhére biztosítja. 

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

előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

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

 

 

(Puskás Imre képviselő megérkezik a terembe, a Képviselő-testület 7 fővel van jelen.) 

 

 

Napirend tárgya: 

4.12.Tárgy: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda szennyvíz-

bekötésének megtervezéséről és kivitelezéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda 

belső felújítására a pályázatot megnyerte az önkormányzat. Ebben az épület belső víz és 
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szennyvízcsatorna hálózatának teljes körű felújítása is szerepel. Ezt a pályázati pénzből, 

hanem a DPMV Zrt-nél felhalmozott bérleti díj terhére kívánják megvalósítani. Ezt követően 

szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében” elnevezésű projekt keretében (Pályázati kiírás kódja: 

PM_OVODAFEJLESZTES_2017) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda 

(2364 Ócsa, Dózsa György tér 1.) épületének víz, és szennyvízcsatorna hálózatának teljes 

körű felújítása érdekében az épület új szennyvíz-bekötővezetékeinek (1 db a Martinovics utca 

felől és 1 db a Dózsa György utca felől) megtervezésére megbízza a Dél-Pest megyei 

Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t (2360 Gyál, Kőrösi út 190., adószáma: 23967531-2-13). A 

vállalkozási díj: 420.000,- Ft+ÁFA, amelynek finanszírozása érdekében Ócsa Város 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésben elkülönített céltartalék összegéből csoportosítja át a 

megfelelő összeget 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. 

3.) megbízza a Dél-Pest megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t (2360 Gyál, Kőrösi út 190., 

adószáma: 23967531-2-13) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda (2364 

Ócsa, Dózsa György tér 1.) 2 db csatorna vezeték kivitelezésére az 1.) pontban foglalt 

tervdokumentáció alapján. A vállalkozási díj: 520.000,- Ft+ÁFA, amelynek finanszírozása 

érdekében Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésben elkülönített céltartalék 

összegéből csoportosítja át a megfelelő összeget a beruházási költségek terhére (amely a 

bérleti díjból kompenzálásra kerül). 

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: 

 

131/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében” elnevezésű projekt keretében (Pályázati kiírás kódja: 

PM_OVODAFEJLESZTES_2017) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda 

(2364 Ócsa, Dózsa György tér 1.) épületének víz, és szennyvízcsatorna hálózatának teljes 

körű felújítása érdekében az épület új szennyvíz-bekötővezetékeinek (1 db a Martinovics utca 

felől és 1 db a Dózsa György utca felől) megtervezésére megbízza a Dél-Pest megyei 

Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t (2360 Gyál, Kőrösi út 190., adószáma: 23967531-2-13). A 

vállalkozási díj: 420.000,- Ft+ÁFA, amelynek finanszírozása érdekében Ócsa Város 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésben elkülönített céltartalék összegéből csoportosítja át a 

megfelelő összeget 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. 

3.) megbízza a Dél-Pest megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t (2360 Gyál, Kőrösi út 190., 

adószáma: 23967531-2-13) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda (2364 

Ócsa, Dózsa György tér 1.) 2 db csatorna vezeték kivitelezésére az 1.) pontban foglalt 
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tervdokumentáció alapján. A vállalkozási díj: 520.000,- Ft+ÁFA, amelynek finanszírozása 

érdekében Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésben elkülönített céltartalék 

összegéből csoportosítja át a megfelelő összeget a beruházási költségek terhére (amely a 

bérleti díjból kompenzálásra kerül). 

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

előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-4.) azonnal 

Felelős:     1.)---, 2.) polgármester, 3.)---, 4.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.13.Tárgy: Az Egressy Gábor Szabadidőközpont épületében lévő konyha melegvíz-

ellátásának biztosítása 

 

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, mint az ócsai 1458 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan kizárólagos 

tulajdonosa utólagosan jóváhagyja az Egressy Gábor Szabadidőközpont épülete konyhájának 

melegvízellátásával kapcsolatos – azonnali intézkedést igénylő – javítási munkálatokra vállalt 

kötelezettséget, amely alapján Végh László egyéni vállalkozó (2462 Martonvásár, Hunyadi 

utca 34., adószáma: 66964452-1-27, nyilvántartási szám: 41598095) 264.000,- Ft vállalkozási 

díj ellenében a munkálatokat maradéktalanul teljesítette. A vállalkozási díj mértékét Ócsa 

Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartalék terhére biztosítja. Az előirányzat-

módosítást követően felújítási kiadásként kerül elszámolásra. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

132/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az ócsai 1458 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlan kizárólagos tulajdonosa utólagosan jóváhagyja az Egressy Gábor 

Szabadidőközpont épülete konyhájának melegvízellátásával kapcsolatos – azonnali 

intézkedést igénylő – javítási munkálatokra vállalt kötelezettséget, amely alapján Végh László 

egyéni vállalkozó (2462 Martonvásár, Hunyadi utca 34., adószáma: 66964452-1-27, 

nyilvántartási szám: 41598095) 264.000,- Ft vállalkozási díj ellenében a munkálatokat 

maradéktalanul teljesítette. A vállalkozási díj mértékét Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének céltartalék terhére biztosítja. Az előirányzat-módosítást követően felújítási 

kiadásként kerül elszámolásra. 

Határidő:  ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.14.Tárgy: Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola területén lévő műfüves 

sportpálya sportvilágítási lámpatestek árnyékoló elemekkel történő ellátása 
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Kánai Gergely képviselő tájékoztatást ad arról, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a 

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

javaslat elfogadását. 

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy 2015 júniusa óta áll az önkormányzat 

perben Szabó Róbert és társa vonatkozásában. A másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte 

az első fokú bíróság ítéletét és új eljárás lefolytatását rendelte el. Ezt követően szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel Ócsa Város 

Önkormányzata, mint alperes, valamint Szabó Róbert és társai, mint felperesek között 

folyamatban lévő birtokperre – utólagosan jóváhagyja az Ócsai Halászy Károly Általános 

Iskola, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 52. cím alatti 14x26m-es műfüves sportpálya 

sportvilágítási lámpatestek árnyékoló elemekkel való ellátásával kapcsolatos – azonnali 

intézkedést igénylő – munkálatokra vállalt kötelezettséget, amely alapján az EcoManage Kft. 

(Cégjegyzékszám: 01-09-294785; adószám: 25892518-2-41, székhely: 1045 Budapest, Virág 

utca 11. 8/45)  274.820 Ft + ÁFA vállalkozási díj ellenében a munkálatokat maradéktalanul 

teljesítette. A vállalkozási díj mértékét Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

céltartalék terhére biztosítja. Az előirányzat-módosítást követően beruházási kiadásként kerül 

elszámolásra. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

133/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel Ócsa Város Önkormányzata, 

mint alperes, valamint Szabó Róbert és társai, mint felperesek között folyamatban lévő 

birtokperre – utólagosan jóváhagyja az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola, 2364 Ócsa, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 52. cím alatti 14x26m-es műfüves sportpálya sportvilágítási lámpatestek 

árnyékoló elemekkel való ellátásával kapcsolatos – azonnali intézkedést igénylő – 

munkálatokra vállalt kötelezettséget, amely alapján az EcoManage Kft. (Cégjegyzékszám: 01-

09-294785; adószám: 25892518-2-41, székhely: 1045 Budapest, Virág utca 11. 8/45)  

274.820 Ft + ÁFA vállalkozási díj ellenében a munkálatokat maradéktalanul teljesítette. A 

vállalkozási díj mértékét Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartalék 

terhére biztosítja. Az előirányzat-módosítást követően beruházási kiadásként kerül 

elszámolásra. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.15.Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő ócsai sportpálya használatba 

adásáról 

 

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

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

határozati javaslatot. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő testülete  

1.) a kizárólagos tulajdonát képező ócsai 1899/7 hrsz. alatt nyilvántartott „ócsai 

sportpálya” elnevezésű ingatlant Ócsa Város Sportegyesület részére, a 2018/2019. évi 

futballszezonra 2018. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig ingyenesen 

használatba adja, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt használati szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

134/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő testülete  

1.) a kizárólagos tulajdonát képező ócsai 1899/7 hrsz. alatt nyilvántartott „ócsai 

sportpálya” elnevezésű ingatlant Ócsa Város Sportegyesület részére, a 2018/2019. évi 

futballszezonra 2018. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig ingyenesen 

használatba adja, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt használati szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

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

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
4.16.Tárgy: Sportpark elhelyezésének koncepciója 

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság arra az álláspontra jutott, 

hogy egy tervezőt bízzon meg az önkormányzat azzal, hogy az alapberuházással egyidejűleg 

sporttérbővítésre kerüljön sor az ingatlan hátsó részén, a gimnáziummal szemben lévő Falu 

Tamás utcai közterület részen parkolók kerüljenek kialakításra. A tervező a tervdokumentáció 

elkészítése mellett készítsen egy részletes tervezői költségvetést is.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az 1314/2016. (VI.30.) Korm. határozatban meghirdetett Nemzeti 

Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel keretében elnyert 1 db C 

típusú kültéri sportpark 2364 Ócsa, Gábor Á. u. 1. 1773/24 hrsz. alatti ingatlanon 

történő elhelyezéséhez tervezőt kíván megbízni tervdokumentáció elkészítése 

érdekében különösen az alábbi kritériumok figyelembevétele mellett: 

- Az alapberuházással (sportpark létesítése) egyidejűleg sporttérbővítésre kerüljön sor 

az ingatlan hátsó részén.  



42 

 

- Az Ócsai Bolyai János Gimnáziummal szemben lévő Falu Tamás utcai közterületi 

részen parkolók kerüljenek kialakításra.  

- A tervező a tervdokumentáció elkészítése során legyen figyelemmel mind a 

közlekedés, a környezetrendezés, mind a zajhatás követelményeire és előírásaira 

egyaránt.  

- A tervező a tervdokumentáció elkészítése mellett készítsen egy részletes tervezői 

költségvetést a beruházás várható költségeiről. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt követelményekre 

figyelemmel keressen meg három tervező céget és kérjen be árajánlatot, és terjessze 

elő a Képviselő-testület részére.  

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

135/2018. (V. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az 1314/2016. (VI.30.) Korm. határozatban meghirdetett Nemzeti 

Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel keretében elnyert 1 db C 

típusú kültéri sportpark 2364 Ócsa, Gábor Á. u. 1. 1773/24 hrsz. alatti ingatlanon 

történő elhelyezéséhez tervezőt kíván megbízni tervdokumentáció elkészítése 

érdekében különösen az alábbi kritériumok figyelembevétele mellett: 

- Az alapberuházással (sportpark létesítése) egyidejűleg sporttérbővítésre kerüljön sor 

az ingatlan hátsó részén.  

- Az Ócsai Bolyai János Gimnáziummal szemben lévő Falu Tamás utcai közterületi 

részen parkolók kerüljenek kialakításra.  

- A tervező a tervdokumentáció elkészítése során legyen figyelemmel mind a 

közlekedés, a környezetrendezés, mind a zajhatás követelményeire és előírásaira 

egyaránt.  

- A tervező a tervdokumentáció elkészítése mellett készítsen egy részletes tervezői 

költségvetést a beruházás várható költségeiről. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt követelményekre 

figyelemmel keressen meg három tervező céget és kérjen be árajánlatot, és terjessze 

elő a Képviselő-testület részére.  

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

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

 

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bukodi Károly          dr. Molnár Csaba 
             polgármester          jegyző 


