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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 27. 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 

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 8 fővel határozatképes, távol van Murinainé Murár Emília 

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

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni 4.6 napirendi pontként az „Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. támogatási kérelme” elnevezésű napirendet. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4.6 napirendi pontként tárgyalásra felveszi az „Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. támogatási kérelme” elnevezésű napirendet. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

136/2018. (VI. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.6 napirendi pontként tárgyalásra felveszi az 

„Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatási kérelme” elnevezésű napirendet. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

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

 

 

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

határozatot hozta: 

 

137/2018. (VI. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 

módosítással tárgyalásra elfogadta. 

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 védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott védőnői körzetek kötelező felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4. Aktuális napirendek: 

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

adományozásuk rendjéről szóló 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: …/2018. (…) önkormányzati rendelet-tervezet „Ócsa Város Díszpolgára” cím 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 9/2015. (V. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

pályázat keretében az Ócsa, Dózsa György utca szilárd burkolatának felújítása 

tárgyában kivitelező kiválasztásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Döntés az ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan haszonbérbe adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Döntés a Gyémánt Flamingók Sport Egyesület támogatási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatási kérelme 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 
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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 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

138/2018. (VI. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: A védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott védőnői körzetek kötelező felülvizsgálata 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság támogatja a rendelet 

megalkotását. 

 

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

megalkotását. 

 

Buza Ernő képviselő elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság is javasolja a rendelet 

megalkotását. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

 

 

../2018. (….) önkormányzati rendelet 

A védőnői körzetek kialakításáról szóló 

6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az egészségügyről szóló 1997. 

évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 

1.§ 

 

A védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
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2. § 

 

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

 

 

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  

 

 

 

11/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet 

A védőnői körzetek kialakításáról szóló 

6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az egészségügyről szóló 1997. 

évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 

1.§ 

 

A védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

2. § 

 

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

 

 

Napirend tárgya: 

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

alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 4/2018. (II. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság támogatja a rendelet 

megalkotását. 

 

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

megalkotását. 

 

Buza Ernő képviselő elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság is javasolja a rendelet 

megalkotását. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  
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../2018. (….) önkormányzati rendelet 

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 

4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és Magyarország 

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

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 

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

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 4/2018. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(2) A kitüntető díj üvegből készült gravírozott emlékplakett, amely tartalmazza Ócsa város 

címerét, a díj megnevezését és az aktuális évszámot.” 

 

2. § 

 

Az R. 1. § (3) bekezdésében foglalt „emlékérmet” szövegrész helyébe az „emlékplakettet” 

szövegrész lép. 

 

3. § 

 

Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

oktatási intézmény vezetői, az adott tantestület véleményét kikérve, annak figyelembe 

vételével.” 

 

4. § 

 

Az R. 9. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b) Ócsa Kultúrájáért Díj, az Év Vállalkozója Díj tekintetében október 31. napjáig,” 

 

5. § 

  

 Az R. 9. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

 

„c) a „PRO URBE ÓCSA” Díj tekintetében július 15. napjáig.” 

 

6. § 

 

Az R. 10. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b) a 6-7. §-ban foglalt kitüntető díjak vonatkozásában november 30. napjáig,” 
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7. § 

 

Az R. 10. § (5) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki: 

 

„c) a 8. §-ban foglalt kitüntető díj vonatkozásában július 31. napjáig zárt ülésen minősített 

többséggel, határozattal dönt.” 

 

8. § 

 

Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

nevében a Polgármester ünnepélyes keretek között az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

ballagási vagy évzáró rendezvényén adományozza a jogosult diák részére.” 

 

9. § 

 

Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

nevében a Polgármester ünnepélyes keretek között az Ócsai Bolyai János Gimnázium 

ballagási vagy évzáró rendezvényén adományozza a jogosult diák részére.” 

 

10. § 

 

Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Az Ócsa Kultúrájáért Díjat Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

a Polgármester ünnepélyes keretek között a Magyar Kultúra Napja keretében megrendezésre 

kerülő városi rendezvényen adományozza a jogosult személy/szervezet részére.” 

 

11. § 

 

Az R. 11. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4a) A „PRO URBE Ócsa” Díjat Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nevében a Polgármester ünnepélyes keretek között az Államalapítás ünnepe keretében 

megrendezésre kerülő városi rendezvényen adományozza a jogosult személy/szervezet 

részére.” 

 

12. § 

 

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

 

 

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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12/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet 

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 

4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és Magyarország 

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

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 

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

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 4/2018. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(2) A kitüntető díj üvegből készült gravírozott emlékplakett, amely tartalmazza Ócsa város 

címerét, a díj megnevezését és az aktuális évszámot.” 

 

2. § 

 

Az R. 1. § (3) bekezdésében foglalt „emlékérmet” szövegrész helyébe az „emlékplakettet” 

szövegrész lép. 

 

3. § 

 

Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

oktatási intézmény vezetői, az adott tantestület véleményét kikérve, annak figyelembe 

vételével.” 

 

4. § 

 

Az R. 9. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b) Ócsa Kultúrájáért Díj, az Év Vállalkozója Díj tekintetében október 31. napjáig,” 

 

5. § 

  

 Az R. 9. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

 

„c) a „PRO URBE ÓCSA” Díj tekintetében július 15. napjáig.” 

 

6. § 

 

Az R. 10. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„b) a 6-7. §-ban foglalt kitüntető díjak vonatkozásában november 30. napjáig,” 

 

7. § 

 

Az R. 10. § (5) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki: 

 

„c) a 8. §-ban foglalt kitüntető díj vonatkozásában július 31. napjáig zárt ülésen minősített 

többséggel, határozattal dönt.” 

 

8. § 

 

Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

nevében a Polgármester ünnepélyes keretek között az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

ballagási vagy évzáró rendezvényén adományozza a jogosult diák részére.” 

 

9. § 

 

Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

nevében a Polgármester ünnepélyes keretek között az Ócsai Bolyai János Gimnázium 

ballagási vagy évzáró rendezvényén adományozza a jogosult diák részére.” 

 

10. § 

 

Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Az Ócsa Kultúrájáért Díjat Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

a Polgármester ünnepélyes keretek között a Magyar Kultúra Napja keretében megrendezésre 

kerülő városi rendezvényen adományozza a jogosult személy/szervezet részére.” 

 

11. § 

 

Az R. 11. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4a) A „PRO URBE Ócsa” Díjat Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nevében a Polgármester ünnepélyes keretek között az Államalapítás ünnepe keretében 

megrendezésre kerülő városi rendezvényen adományozza a jogosult személy/szervezet 

részére.” 

 

12. § 

 

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

 

Napirend tárgya: 

4.2.Tárgy: …/2018. (…) önkormányzati rendelet-tervezet „Ócsa Város Díszpolgára” 

cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 9/2015. (V. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
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Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság támogatja a rendelet 

megalkotását. 

 

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

megalkotását. 

 

Buza Ernő képviselő elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság is javasolja a rendelet 

megalkotását. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

 

../2018. (….) önkormányzati rendelet 

„Ócsa Város Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 

9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. 

§ (1) bekezdés i) pontjában, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 

valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

„Ócsa Város Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 9/2015. (V. 

29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdésben foglalt „tárgyévet 

megelőző év november 30. napjáig” szövegrész helyébe a „tárgyév július 15. napjáig” 

szövegrész lép.  

 

2. § 

 

Az R. 7. §-ában foglalt „tárgyévet megelőző év december 31. napjáig” szövegrész helyébe a 

„tárgyév július 31. napjáig” szövegrész lép.  

 

3.§ 

 

Az R. 8. §-ában foglalt „a Magyar Kultúra Napi Rendezvény keretében” szövegrész helyébe 

„az Államalapítás Ünnepe keretében megrendezésre kerülő városi rendezvényen” szövegrész 

lép.  

 

4. § 

 

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

 

 

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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13/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet 

„Ócsa Város Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 

9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. 

§ (1) bekezdés i) pontjában, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 

valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

„Ócsa Város Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 9/2015. (V. 

29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdésben foglalt „tárgyévet 

megelőző év november 30. napjáig” szövegrész helyébe a „tárgyév július 15. napjáig” 

szövegrész lép.  

 

2. § 

 

Az R. 7. §-ában foglalt „tárgyévet megelőző év december 31. napjáig” szövegrész helyébe a 

„tárgyév július 31. napjáig” szövegrész lép.  

 

3.§ 

 

Az R. 8. §-ában foglalt „a Magyar Kultúra Napi Rendezvény keretében” szövegrész helyébe 

„az Államalapítás Ünnepe keretében megrendezésre kerülő városi rendezvényen” szövegrész 

lép.  

 

4. § 

 

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

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

című pályázat keretében az Ócsa, Dózsa György utca szilárd burkolatának felújítása 

tárgyában kivitelező kiválasztásáról 

 

 

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

legolcsóbb árajánlat elfogadását. 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a legolcsóbb 

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

Képviselő-testülete az „Ócsa, Dózsa György utca Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi 

Óvoda épülete előtti szakaszának burkolatmegerősítés, parkolóbővítés, és 

csapadékvízelvezetés” tárgyú beszerzési eljárás keretében a Sonut Kft. (1203 Budapest, Zrínyi 

utca 9., adószám: 25351365-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-270131) ajánlattevőt a szerződés 

teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

139/2018. (VI. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ócsa, Dózsa György utca Ócsai 

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda épülete előtti szakaszának burkolatmegerősítés, 

parkolóbővítés, és csapadékvízelvezetés” tárgyú beszerzési eljárás keretében a Sonut Kft. 

(1203 Budapest, Zrínyi utca 9., adószám: 25351365-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-270131) 

ajánlattevőt a szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 

Határidő: --- 

Felelős:    --- 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Nefelejcs Napközi Otthonos 

Központi Óvoda épülete előtti szakaszának burkolatmegerősítés, parkolóbővítés, és 

csapadékvízelvezetés” tárgyú beszerzési eljárás keretében a 3 Bóka Bt. (2330 Dunaharaszti, 

Kós Károly utca 18., adószám: 22371539-2-13, cégjegyzékszám: 13-06-059313) ajánlattevőt 

a szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

140/2018. (VI. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ócsa, Dózsa György utca Ócsai 

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda épülete előtti szakaszának burkolatmegerősítés, 

parkolóbővítés, és csapadékvízelvezetés” tárgyú beszerzési eljárás keretében a 3 Bóka Bt. 

(2330 Dunaharaszti, Kós Károly utca 18., adószám: 22371539-2-13, cégjegyzékszám: 13-06-

059313) ajánlattevőt a szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 

Határidő: --- 

Felelős:    --- 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az „Ócsa, Dózsa György utca Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi 

Óvoda épülete előtti szakaszának burkolatmegerősítés, parkolóbővítés, és 

csapadékvízelvezetés” tárgyú beszerzési eljárás keretében a Hidrográd Kft. (2330 

Dunaharaszti, Akácfa utca 2/A., adószám: 14335556-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-120537) 

ajánlattevőt a szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

141/2018. (VI. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ócsa, Dózsa György utca Ócsai 

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda épülete előtti szakaszának burkolatmegerősítés, 

parkolóbővítés, és csapadékvízelvezetés” tárgyú beszerzési eljárás keretében a Hidrográd Kft. 

(2330 Dunaharaszti, Akácfa utca 2/A., adószám: 14335556-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-

120537) ajánlattevőt a szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 

Határidő: --- 

Felelős:    --- 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az „Ócsa, Dózsa György utca Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi 

Óvoda épülete előtti szakaszának burkolatmegerősítés, parkolóbővítés, és 

csapadékvízelvezetés” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, ugyanis a 

legjobb ár-érték arányú ajánlatot a Hidrográd Kft. (2330 Dunaharaszti, Akácfa utca 2/A., 

adószám: 14335556-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-120537) ajánlattevő nyújtotta be (nettó: 

9.370.454 Ft + ÁFA, azaz bruttó: 11.900.477 Ft), amely összeg Ócsa Város Önkormányzata 

részére rendelkezésre áll.  

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

142/2018. (VI. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ócsa, Dózsa György utca Ócsai 

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda épülete előtti szakaszának burkolatmegerősítés, 

parkolóbővítés, és csapadékvízelvezetés” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja, ugyanis a legjobb ár-érték arányú ajánlatot a Hidrográd Kft. (2330 Dunaharaszti, 

Akácfa utca 2/A., adószám: 14335556-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-120537) ajánlattevő 

nyújtotta be (nettó: 9.370.454 Ft + ÁFA, azaz bruttó: 11.900.477 Ft), amely összeg Ócsa 

Város Önkormányzata részére rendelkezésre áll.  

Határidő: --- 

Felelős:    --- 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) a beszerzési eljárás nyerteseként a Hidrográd Kft. (2330 Dunaharaszti, Akácfa utca 

2/A., adószám: 14335556-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-120537) ajánlattevőt hirdeti 

ki, mivel az ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt. Az 

egyösszegű nettó ajánlati ár és egyben vállalkozási díj: 9.370.454 Ft + ÁFA, azaz 

bruttó: 11.900.477 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 

felújítási kiadások terhére biztosítja,  
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2.) felhatalmazza a Polgármestert az eredmény kihirdetésére és az 1.) pontban foglaltak 

szerinti céggel történő vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

143/2018. (VI. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a beszerzési eljárás nyerteseként a Hidrográd Kft. (2330 Dunaharaszti, Akácfa utca 

2/A., adószám: 14335556-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-120537) ajánlattevőt hirdeti 

ki, mivel az ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt. Az 

egyösszegű nettó ajánlati ár és egyben vállalkozási díj: 9.370.454 Ft + ÁFA, azaz 

bruttó: 11.900.477 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 

felújítási kiadások terhére biztosítja,  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az eredmény kihirdetésére és az 1.) pontban foglaltak 

szerinti céggel történő vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.4.Tárgy: Döntés az ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan haszonbérbe 

adásáról 

 

 

Kánai Gergely képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és 

Természetvédelmi Bizottságnak van egy módosító indítványa. Ennek megfogalmazásában 

kérték a jegyző úr segítségét.  

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság támogatja a Városfejlesztési 

Bizottság módosító indítványát.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott 

szántó művelési ágú, 17,8294 ha területű termőföld ingatlanát egyszerűsített, 

egyfordulós eljárás keretében legalább 5 évre – minden gazdasági év végére foglalt 

felmondási jog kikötése mellett – haszonbérbe kívánja adni oly módon, hogy  a 

pályázati eljárás lebonyolításáról Ócsa Város Önkormányzata maga gondoskodik.  

2.) felhatalmazza a polgármestert a pályáztatás alapjául szolgáló pályázati felhívás 

előkészítésére, továbbá arra, hogy annak a helyben szokásos módon történő 

közzétételéről gondoskodjon. 

3.) felhatalmazza a polgármestert a beérkezett pályázatok felbontására, továbbá a 

legelőnyösebb és legmagasabb ajánlatot tevő pályázó kiválasztására. 

4.) felhatalmazza továbbá a polgármestert a 3.) pontban foglaltak szerint kiválasztott 

ajánlattevővel kötendő haszonbérleti szerződés előkészítésével kapcsolatos 
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valamennyi adminisztrációs tevékenység ellátására és annak aláírására. A Képviselő-

testület kijelenti, hogy a haszonbérleti szerződéssel kapcsolatos valamennyi költség a 

haszonbérlőt terheli. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

144/2018. (VI. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott 

szántó művelési ágú, 17,8294 ha területű termőföld ingatlanát egyszerűsített, 

egyfordulós eljárás keretében legalább 5 évre – minden gazdasági év végére foglalt 

felmondási jog kikötése mellett – haszonbérbe kívánja adni oly módon, hogy  a 

pályázati eljárás lebonyolításáról Ócsa Város Önkormányzata maga gondoskodik.  

2.) felhatalmazza a polgármestert a pályáztatás alapjául szolgáló pályázati felhívás 

előkészítésére, továbbá arra, hogy annak a helyben szokásos módon történő 

közzétételéről gondoskodjon. 

3.) felhatalmazza a polgármestert a beérkezett pályázatok felbontására, továbbá a 

legelőnyösebb és legmagasabb ajánlatot tevő pályázó kiválasztására. 

4.) felhatalmazza továbbá a polgármestert a 3.) pontban foglaltak szerint kiválasztott 

ajánlattevővel kötendő haszonbérleti szerződés előkészítésével kapcsolatos 

valamennyi adminisztrációs tevékenység ellátására és annak aláírására. A Képviselő-

testület kijelenti, hogy a haszonbérleti szerződéssel kapcsolatos valamennyi költség a 

haszonbérlőt terheli. 

Határidő: 1.)-4.) azonnal és folyamatos  

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

 

Napirend tárgya: 

4.5.Tárgy: Döntés a Gyémánt Flamingók Sport Egyesület támogatási kérelméről 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság nem támogatja a Gyémánt 

Flamingók Sport Egyesület kérelmét.  

 

Hantos Péter képviselő elmondja, hogy az Oktatási Bizottság egyetért a Gazdasági Bizottság 

álláspontjával. Szóba került, ha a Szabadidőközpont helyet tud az Egyesületnek biztosítani, 

akkor ott működhetnének, erről az ügyvezető asszonnyal tudnak egyeztetni.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. költségvetési évben a 

Gyémánt Flamingók Sport Egyesületet (székhely: 2360 Gyál, Báthori u. 75., adószám: 

18989827-1-13, képviseletében: Gémesi Aranka elnök) nem támogatja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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145/2018. (VI. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. költségvetési 

évben a Gyémánt Flamingók Sport Egyesületet (székhely: 2360 Gyál, Báthori u. 75., 

adószám: 18989827-1-13, képviseletében: Gémesi Aranka elnök) nem támogatja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.6.Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatási kérelme 

 

 

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

Városüzemeltetési Kft. kérelmét és a nagyobb traktor megvásárlását javasolja. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság is a nagyobb traktor 

megvásárlását támogatja. Valamint a bizottság támogatja a veszélyes hulladékgyűjtés 

finanszírozására nyújtandó támogatást is.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna, 

mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kérelmét, azaz, hogy az Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. egy új benzinmotoros kistraktort vásároljon a tevékenységi 

körébe tartozó mindennapi feladatok ellátásának segítése érdekében, amelyhez 404.960,- Ft 

támogatási összeget biztosít Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési 

tartalékának terhére. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

146/2018. (VI. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja dr. Buzáné Icsó 

Zsuzsanna, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kérelmét, azaz, 

hogy az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. egy új benzinmotoros kistraktort vásároljon a 

tevékenységi körébe tartozó mindennapi feladatok ellátásának segítése érdekében, amelyhez 

404.960,- Ft támogatási összeget biztosít Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének működési tartalékának terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    ---- 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére 1.887.284,- Ft támogatást 

nyújt veszélyes hulladékgyűjtés finanszírozása céljából Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének működési tartalékának terhére. 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

147/2018. (VI. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

részére 1.887.284,- Ft támogatást nyújt veszélyes hulladékgyűjtés finanszírozása céljából 

Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési tartalékának terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ---- 
 
 
 

Napirend tárgya: 

7. Egyebek 
 

 

Kánai Gergely képviselő beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottságnak volt egy 

napirendi pontja a veszélyes fákkal kapcsolatban. A városüzemeltetési Kft. ügyvezetője 

javasolja, hogy ezekkel is foglalkozzon hosszú távon az önkormányzat. A bizottság kérte, 

hogy az ügyvezető asszony szerezzen be árajánlatokat a fák vizsgálatára, mely fákat kell 

kivágni, gallyazni illetve melyek maradhatnak egyenlőre.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a hétfői nap folyamán kiküldi a képviselőknek 

azt az e-mailt, melyben arról van szó, hogy a Szabadidőközpont két termének egybenyitása 

milyen költséggel járna.  

 

Hantos Péter képviselő felveti, több lakos jelezte, hogy a játszótereken „oda nem illő 

dolgok” találhatóak. A rendőrség illetve a közterület-felügyelet figyelmét erre fel kellene 

hívni.  

 

Puskás Imre képviselő szerint az ócsai kertészetet is érdemes a fák vizsgálatával 

kapcsolatban megkeresni.  

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy járt a MÁV központban a vasúti 

átjáróknál kiépítendő gyalogos átkelőhelyekkel kapcsolatos megbeszélésen. Itt még szóba 

került az állomás épületének az üzemeltetése. Jövő héten szerdán lesz a helyszíni bejárás. 

Elmondja még, hogy az Üllői úti vasúti átjáró a felújítási munkák miatt 2018. június 6-10-ig 

lezárásra kerül, de ez egy másik projekt. Ugyancsak felújítási munkák miatt 2018. július 13-

17. között a Székesi úti vasúti átjáró is lezárásra kerül.  

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bukodi Károly         dr. Molnár Csaba 

            polgármester         jegyző 


