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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

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

megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

dr. Gallai Zoltán képviselő 

Hantos Péter képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 
 

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

a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, távol van Kánai Gergely képviselő. Kéri, tegyék 

meg a napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.  

 

 

/dr. Gallai Zoltán képviselő elhagyja a tárgyalótermet, a Képviselő-testület 7 fővel van jelen./ 

 

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni 4.14. számú napirendként a „Döntés az Önkormányzati 

tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című 

elnyert pályázat keretében a kivitelezési munkálatok ellátásához felelős műszaki ellenőr 

kiválasztásáról” elnevezésű napirendet. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4.14. számú napirendként a „Döntés az Önkormányzati tulajdonú óvodai 

ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című elnyert pályázat 

keretében a kivitelezési munkálatok ellátásához felelős műszaki ellenőr kiválasztásáról” 

elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

148/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.14. számú napirendként a „Döntés az 

Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest 

megyében című elnyert pályázat keretében a kivitelezési munkálatok ellátásához felelős 

műszaki ellenőr kiválasztásáról” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 
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dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni 4.15. számú napirendként a „Döntés a Kerékpárutak 

létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című 

pályázaton való indulásról” elnevezésű napirendet. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4.15. számú napirendként a „Döntés a Kerékpárutak létesítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című pályázaton való 

indulásról” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

149/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.15. számú napirendként a „Döntés a 

Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye 

területén című pályázaton való indulásról” 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 elfogadta. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

150/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 

módosításokkal 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: Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi 

szabályszerűségéről szóló független belső ellenőri jelentés és a jelentés alapján készített 

intézkedési terv elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

könyvvizsgálójának megválasztásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat 2017. éves összevont (konszolidált) 

költségvetési beszámolójának elfogadásáról 

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

4.3. Tárgy: A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek felülvizsgálata 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.4. Tárgy: …/2018. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a közművelődésről 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.5. Tárgy: Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

alapító okiratának módosítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: Döntés az Ócsa Alsópakonyi településrész szennyvízelvezetésének megoldása 

tárgyában az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel kötött 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7. Tárgy: Döntés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 

meghatározott gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének elkészítéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Döntés a Római Katolikus Egyházközség kérelméről  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola konyhája tetőszerkezetének 

rekonstrukciós munkálatainak megrendeléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10. Tárgy: Döntés Ócsa város térfigyelő kameráinak ismételt üzembe helyezéséről és új 

kamerák felszereléséről  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.11. Tárgy: Döntés a Falu Tamás-Üllői utcai csapadékvíz elvezető csatorna rekonstrukciós 

munkálatainak megrendeléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.12. Tárgy: Döntés az ócsai 2031 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon fennálló telekalakítási 

tilalom törléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.13. Tárgy: Döntés az ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi strand) egy 

részének haszonbérbe adásáról 
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Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.14. Tárgy: Döntés az Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében című elnyert pályázat keretében a kivitelezési 

munkálatok ellátásához felelős műszaki ellenőr kiválasztásáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.15. Tárgy: Döntés a Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének 

támogatása Pest megye területén című pályázaton való indulásról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1. Tárgy: A „PRO URBE Ócsa” kitüntető díj adományozása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

8.2. Tárgy: Díszpolgári cím adományozása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

151/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi 

szabályszerűségéről szóló független belső ellenőri jelentés és a jelentés alapján készített 

intézkedési terv elfogadása 

 

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

határozati javaslatot a Képviselő-testület felé. 
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Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. (a 

továbbiakban: Kft.) 100 %-os tulajdonosa  

1.) az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Kft. 2017. évi gazdálkodásának 

szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, 

2.) a Kft. által az 1.) pontban foglalt jelentés alapján feltárt szabálytalanságokra 

vonatkozóan elkészített – napirend mellékleteként csatolt – intézkedési tervet elfogadja, 

3.) felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy az Intézkedési terv 1.) pontjában foglaltak 

végrehajtásáról számoljon be a 2019. január hónapban tartandó rendes testületi ülésen.  

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

152/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

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

Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 100 %-os tulajdonosa  

1.) az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Kft. 2017. évi gazdálkodásának 

szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, 

2.) a Kft. által az 1.) pontban foglalt jelentés alapján feltárt szabálytalanságokra 

vonatkozóan elkészített – napirend mellékleteként csatolt – intézkedési tervet elfogadja, 

3.) felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy az Intézkedési terv 1.) pontjában foglaltak 

végrehajtásáról számoljon be a 2019. január hónapban tartandó rendes testületi ülésen.  

Határidő: 1.)-2.) azonnal; 3.) 2019. január 31.  

Felelős:     1.)-2.)---, 3.) Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

Napirend tárgya: 

4.1. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

könyvvizsgálójának megválasztásáról 

 

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

határozati javaslatot a Képviselő-testület felé. 

 

Buza Ernő képviselő tájékoztatást ad arról, hogy az Ügyrendi Bizottság is javasolja a 

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

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

tulajdonosa, ezen jogkörében eljárva az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenység folyamatos ellátására a 

Marketservice Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1091 Budapest, 

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

001712, képviseletében Bálint Gyula Levente okleveles könyvvizsgáló) bízza meg 2018. 

augusztus 01. napjától 2023. május  31. napjáig terjedő határozott időre. A megbízási díj 

240.000 Ft+ÁFA (27 %)/év. 
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A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

153/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa, ezen jogkörében eljárva az Egressy Gábor Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenység 

folyamatos ellátására a Marketservice Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t (székhely: 

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 4. IV. lph. fsz. 2., Cg.: 01-09-686743, könyvvizsgálói 

nyilvántartási szám: 001712, képviseletében Bálint Gyula Levente okleveles könyvvizsgáló) 

bízza meg 2018. augusztus 01. napjától 2023. május  31. napjáig terjedő határozott időre. A 

megbízási díj 240.000 Ft+ÁFA (27 %)/év. 

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

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

 

 

/dr. Gallai Zoltán visszatért az ülésterembe, a Képviselő-testület 8 fővel van jelen/ 

 

 

Napirend tárgya: 

4.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat 2017. éves összevont (konszolidált) 

költségvetési beszámolójának elfogadásáról 

 

 

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

határozati javaslatot a Képviselő-testület felé. 

 

Buza Ernő képviselő tájékoztatást ad arról, hogy az Ügyrendi Bizottság is javasolja a 

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2017. éves összevont (konszolidált) 

költségvetési beszámolóját elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

154/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2017. éves 

összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ------- 
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Napirend tárgya: 

4.3. Tárgy: A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek felülvizsgálata 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a rendelet módosítását. 

 

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

módosítását. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

 

…/2018. (….) önkormányzati rendeletet 

a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek  

kialakításáról szóló 15/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, továbbá 

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

4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1.§ 

 

A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról szóló 15/2016. 

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

melléklete lép.  

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2018. augusztus 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  

 

14/2018. (VII. 26.) önkormányzati rendeletet 

a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek  

kialakításáról szóló 15/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, továbbá 

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

4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1.§ 

 

A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról szóló 15/2016. 

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

melléklete lép.  
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2. § 

 

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

 

Napirend tárgya: 

4.4. Tárgy: …/2018. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a közművelődésről 

 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a rendelet módosítását. 

 

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

módosítását. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

 

…/2018. (….) önkormányzati rendeletet 

a közművelődésről 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

 

(1) Ócsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a 

közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek 

támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi 

tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az 

önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában résztvevő intézmények, színterek 

és szervezetek támogatását. 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra 

törekszik, hogy biztosítsa Ócsa város minden polgára számára a jogot arra, hogy 

a) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem 

alakulásában a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az 

ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján;  

b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátást, valamint közművelődési intézményének 

szolgáltatásait;  

c) műveltségét, készségeit életének minden szakaszaszában gyarapítsa, közművelődési 

jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban 

meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen; 

d) e rendelet szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi 

színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 

 

2. § 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed 
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a) a helyi közművelődési tevékenységgel érintett, Ócsán bejelentett lakcímmel 

rendelkező, tanuló és dolgozó állampolgárokra; 

b) az Önkormányzat közművelődési intézményeire, közösségi színtereire és azok 

alkalmazottaira, valamint működtetőire. 

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos 

feladatának tekinti: 

a) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti, közösségi- és érdekérvényesítési 

kezdeményezéseinek segítését, 

b) a hivatásos és amatőr alkotóközösségek lehetőségeinek bővítését – különös tekintettel a 

művészeti műhelyek tevékenységére, a helyi alkotók szakmai támogatására, a helyi 

művészeti értékek feltárására és közismertté tételére; 

c) a civil szervezetek közösségi életének, valamint a helyi társadalom 

kapcsolatrendszerének és érdekérvényesítésének segítését. 

(2) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során további 

feladatának tekinti: 

a) a helyi hagyományok ápolását, értékőrzését, a helytörténeti mozgalom fejlesztését, 

hagyományőrző közösségek működtetését, település- és környezetvédő, természetbarát 

közösségek segítését; 

b) a szabadidő egészségmegőrző és szórakoztató feltételeinek gazdagítását; 

c) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatását; 

d) az ünnepek kultúrájának gazdagítását, helyi kitüntetések, díjak alapítását; 

e) találkozók, fesztiválok, bemutatók rendezését, a helyi kulturális nyilvánosság 

fejlesztését; 

f) egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítását. 

 
4. § 

 

(1) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatait 

a) az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó, önálló jogi személyiségű, előirányzatai 

felett teljes jogkörrel rendelkező, szakágazati besorolása szerint közművelődési 

besorolású költségvetési szervek által, 

b) közművelődési megállapodás megkötésével civil szervezetek, intézmények útján, 

c) valamint az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladattal rendelkező intézményei 

ésszerű mértékű bevonásával, az alapfeladat ellátásának akadályozása nélkül 

látja el. 

(2) Az Önkormányzat a törvényben kötelezően előírt közművelődési feladatainak ellátását az 

Egressy Gábor Szabadidőközpont (üzemeltetője az Egressy Gábor Kulturális és 

Szolgáltató Nonprofit Kft.) (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 46-48.) által biztosítja, 

valamint közművelődési megállapodások megkötésével valósítja meg. 

(3) Az Önkormányzat a nyilvános könyvtári ellátást, valamint a könyvtárhasználathoz való jog 

érvényesülését a Falu Tamás Városi Könyvtár (2364 Ócsa, Falu Tamás u. 44.) fenntartásán 

keresztül biztosítja. 

 

 

5. § 
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(1) Az önkormányzati közművelődési intézmények – elsősorban Ócsa városban bejelentett 

lakcímmel rendelkezők részére megfogalmazott – éves keretprogramját minden tárgyévet 

megelőző év december l. napjáig az intézmény vezető által elkészített és az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság által jóváhagyott munkaterv tartalmazza. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt munkatervnek tartalmaznia kell a 3. §-ban meghatározott 

önkormányzati feladatokat. 

 
6. § 

 

(1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos 

fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület, átruházott hatáskörben a 

polgármester, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság gyakorolja.  

(2) A Bizottság a közművelődéssel kapcsolatos feladatkörében 

a) előkészíti és véleményezi az emlékművek, szobrok, emléktáblák elhelyezését, az 

utcanevek megváltoztatását, 

c) a Képviselő-testület határozata szerint pályázatokat ír ki, 

d) elősegíti a művelődési célkitűzések végrehajtását, az ezzel kapcsolatos feltételek 

kialakítását, működtetését. 

 

7. § 

 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében biztosítja a közművelődési 

intézmények fenntartásához, valamint a 3. § szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket. 

(2) A helyi közművelődési feladatok ellátása során a helyi, regionális, országos és nemzetközi 

kapcsolatok érdekében az Önkormányzat  

a) köznevelési intézménnyel,  

b) kulturális feladatot ellátó civil szervezettel,  

c) közművelődési, tudományos, művészeti, szociális, egészségügyi és sportszervezettel, 

alapítvánnyal, gazdálkodó szervezettel és intézménnyel, 

d) egyházzal,  

e) helyi nemzetiségi önkormányzattal és nemzetiségi hagyomány ápolását végző civil 

szervezettel, valamint  

f) turizmus és idegenforgalomi feladatot ellátó szervezettel  

együttműködésre törekszik.  
 

8. § 
 

(1) A 4. §-ban felsorolt intézményeket a vállalt közművelődési feladatok arányában az 

Önkormányzat pénzügyi támogatásban részesíti. A pénzügyi támogatás mértéke fedezi a 

rendeletben és az intézmények alapító okiratában rögzített alapfeladatok megvalósítását.  

(2) Az Egressy Gábor Szabadidőközpont (üzemeltetője az Egressy Gábor Kulturális és 

Szolgáltató Nonprofit Kft.) és a Falu Tamás Városi Könyvtár bevételre kötelezett. A saját 

bevétel és az intézményi finanszírozás aránya évenként a költségvetési rendelet és az 5. § 

(1)-(2) bekezdés szerinti feladatellátás függvényében kerül meghatározásra. 

 
9. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 1/2002. (II.8.) számú önkormányzati 

rendelete. 

 

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  

 

15/2018. (VII. 26.) önkormányzati rendeletet 

a közművelődésről 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Ócsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a 

közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek 

támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi 

tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az 

önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában résztvevő intézmények, színterek 

és szervezetek támogatását. 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra 

törekszik, hogy biztosítsa Ócsa város minden polgára számára a jogot arra, hogy 

a) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem 

alakulásában a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az 

ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján;  

b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátást, valamint közművelődési intézményének 

szolgáltatásait;  

c) műveltségét, készségeit életének minden szakaszaszában gyarapítsa, közművelődési 

jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban 

meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen; 

d) e rendelet szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi 

színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 

 

2. § 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed 

a) a helyi közművelődési tevékenységgel érintett, Ócsán bejelentett lakcímmel 

rendelkező, tanuló és dolgozó állampolgárokra; 

b) az Önkormányzat közművelődési intézményeire, közösségi színtereire és azok 

alkalmazottaira, valamint működtetőire. 

 

3. § 
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(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos 

feladatának tekinti: 

a) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti, közösségi- és érdekérvényesítési 

kezdeményezéseinek segítését, 

b) a hivatásos és amatőr alkotóközösségek lehetőségeinek bővítését – különös tekintettel a 

művészeti műhelyek tevékenységére, a helyi alkotók szakmai támogatására, a helyi 

művészeti értékek feltárására és közismertté tételére; 

c) a civil szervezetek közösségi életének, valamint a helyi társadalom 

kapcsolatrendszerének és érdekérvényesítésének segítését. 

(2) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során további 

feladatának tekinti: 

a) a helyi hagyományok ápolását, értékőrzését, a helytörténeti mozgalom fejlesztését, 

hagyományőrző közösségek működtetését, település- és környezetvédő, természetbarát 

közösségek segítését; 

b) a szabadidő egészségmegőrző és szórakoztató feltételeinek gazdagítását; 

c) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatását; 

d) az ünnepek kultúrájának gazdagítását, helyi kitüntetések, díjak alapítását; 

e) találkozók, fesztiválok, bemutatók rendezését, a helyi kulturális nyilvánosság 

fejlesztését; 

f) egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítását. 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatait 

a) az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó, önálló jogi személyiségű, előirányzatai 

felett teljes jogkörrel rendelkező, szakágazati besorolása szerint közművelődési 

besorolású költségvetési szervek által, 

b) közművelődési megállapodás megkötésével civil szervezetek, intézmények útján, 

c) valamint az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladattal rendelkező intézményei 

ésszerű mértékű bevonásával, az alapfeladat ellátásának akadályozása nélkül 

látja el. 

(2) Az Önkormányzat a törvényben kötelezően előírt közművelődési feladatainak ellátását az 

Egressy Gábor Szabadidőközpont (üzemeltetője az Egressy Gábor Kulturális és 

Szolgáltató Nonprofit Kft.) (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 46-48.) által biztosítja, 

valamint közművelődési megállapodások megkötésével valósítja meg. 

(3) Az Önkormányzat a nyilvános könyvtári ellátást, valamint a könyvtárhasználathoz való jog 

érvényesülését a Falu Tamás Városi Könyvtár (2364 Ócsa, Falu Tamás u. 44.) fenntartásán 

keresztül biztosítja. 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzati közművelődési intézmények – elsősorban Ócsa városban bejelentett 

lakcímmel rendelkezők részére megfogalmazott – éves keretprogramját minden tárgyévet 

megelőző év december l. napjáig az intézmény vezető által elkészített és az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság által jóváhagyott munkaterv tartalmazza. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt munkatervnek tartalmaznia kell a 3. §-ban meghatározott 

önkormányzati feladatokat. 

6. § 
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(1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos 

fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület, átruházott hatáskörben a 

polgármester, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság gyakorolja.  

(2) A Bizottság a közművelődéssel kapcsolatos feladatkörében 

a) előkészíti és véleményezi az emlékművek, szobrok, emléktáblák elhelyezését, az 

utcanevek megváltoztatását, 

c) a Képviselő-testület határozata szerint pályázatokat ír ki, 

d) elősegíti a művelődési célkitűzések végrehajtását, az ezzel kapcsolatos feltételek 

kialakítását, működtetését. 

 

7. § 

 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében biztosítja a közművelődési 

intézmények fenntartásához, valamint a 3. § szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket. 

(2) A helyi közművelődési feladatok ellátása során a helyi, regionális, országos és nemzetközi 

kapcsolatok érdekében az Önkormányzat  

a) köznevelési intézménnyel,  

b) kulturális feladatot ellátó civil szervezettel,  

c) közművelődési, tudományos, művészeti, szociális, egészségügyi és sportszervezettel, 

alapítvánnyal, gazdálkodó szervezettel és intézménnyel, 

d) egyházzal,  

e) helyi nemzetiségi önkormányzattal és nemzetiségi hagyomány ápolását végző civil 

szervezettel, valamint  

f) turizmus és idegenforgalomi feladatot ellátó szervezettel  

együttműködésre törekszik.  
 

8. § 
 

(1) A 4. §-ban felsorolt intézményeket a vállalt közművelődési feladatok arányában az 

Önkormányzat pénzügyi támogatásban részesíti. A pénzügyi támogatás mértéke fedezi a 

rendeletben és az intézmények alapító okiratában rögzített alapfeladatok megvalósítását.  

(2) Az Egressy Gábor Szabadidőközpont (üzemeltetője az Egressy Gábor Kulturális és 

Szolgáltató Nonprofit Kft.) és a Falu Tamás Városi Könyvtár bevételre kötelezett. A saját 

bevétel és az intézményi finanszírozás aránya évenként a költségvetési rendelet és az 5. § 

(1)-(2) bekezdés szerinti feladatellátás függvényében kerül meghatározásra. 

9. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 1/2002. (II.8.) számú önkormányzati 

rendelete. 

 

 

Napirend tárgya: 

4.5. Tárgy: Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

 

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

határozati javaslatot. 
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Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén javasolja elfogadásra a 

határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) elfogadja az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

alapító okiratának módosítását,  

2.)  elfogadja az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetben, 

3.)  felkéri a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának aláírásáról, valamint a 

dokumentumok Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről gondoskodni 

szíveskedjen. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

155/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) elfogadja az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

alapító okiratának módosítását,  

2.)  elfogadja az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetben, 

3.)  felkéri a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának aláírásáról, valamint a 

dokumentumok Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről gondoskodni 

szíveskedjen. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal 

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.6. Tárgy: Döntés az Ócsa Alsópakonyi településrész szennyvízelvezetésének 

megoldása tárgyában az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel 

kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításáról 

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság javasolja 

elfogadásra a határozati javaslatot. 

 

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

a határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1. a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel 2017. február 15. napján 

hatályba lépett „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás” elnevezésű dokumentumot 

a napirend mellékleteként csatolt „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. számú 
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módosítása egységes szerkezetben” elnevezésű dokumentum szerinti formában és 

tartalommal módosítja. 

2. felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező „Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás 1. számú módosítása egységes szerkezetben” elnevezésű 

dokumentum aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

156/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel 2017. február 15. napján 

hatályba lépett „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás” elnevezésű dokumentumot 

a napirend mellékleteként csatolt „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. számú 

módosítása egységes szerkezetben” elnevezésű dokumentum szerinti formában és 

tartalommal módosítja. 

2. felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező „Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás 1. számú módosítása egységes szerkezetben” elnevezésű 

dokumentum aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal  

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.7. Tárgy: Döntés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 

meghatározott gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének elkészítéséről 

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság javasolja 

elfogadásra a határozati javaslatot. 

 

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

a határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy DPMV Zrt.-t bízza meg a gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének 

elkészítésével és a szükséges jóváhagyási eljárás elindításával a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal előtt. A vállalkozási díj: 500.000 Ft+ÁFA, amelynek finanszírozása 

érdekében Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésben elkülönített általános tartalék 

összegéből csoportosítja át a megfelelő összeget a dologi kiadások terhére (amely a bérleti 

díjból kompenzálásra kerül). 

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

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

157/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy DPMV Zrt.-t bízza meg a gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének 

elkészítésével és a szükséges jóváhagyási eljárás elindításával a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal előtt. A vállalkozási díj: 500.000 Ft+ÁFA, amelynek finanszírozása 

érdekében Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésben elkülönített általános tartalék 

összegéből csoportosítja át a megfelelő összeget a dologi kiadások terhére (amely a bérleti 

díjból kompenzálásra kerül). 

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

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

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

Felelős:     1.)--, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.8. Tárgy: Döntés a Római Katolikus Egyházközség kérelméről  

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság javasolja 

elfogadásra a határozati javaslatot. 

 

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

a határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) hozzájárulását adja a Római Katolikus Egyházközség kizárólagos tulajdonában lévő 

ócsai 1902 hrsz. alatti ingatlan (természetben 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 28.) 

hátsó telekhatártól mért – mellékelten csatolt térképen jelölt – 1604 m2 nagyságú 

területrész, valamint Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő 

ócsai 1903 hrsz. (természetben 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 26.) alatti ingatlan – 

mellékelten csatolt térképen jelölt – 1415 m2-es területrész  ingatlan -  csereszerződés 

keretében történő egymás közötti cseréjéhez a következő feltételekkel: 

a) az érintett területrészek földmérő által történő kiméretésével kapcsolatosan 

felmerülő valamennyi költség, valamint 

b) az ingatlan-csereszerződés elkészítésével kapcsolatos ügyvédi megbízási díj, 

továbbá 

c) az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költség a 

Római Katolikus Egyházközséget, mint Kérelmezőt terheli. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyvéd által elkészített ingatlan-csereszerződést 

és a telekalakítási engedélyezési eljárás megindításához szükséges dokumentumokat 

aláírja.  

 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

158/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) hozzájárulását adja a Római Katolikus Egyházközség kizárólagos tulajdonában lévő 

ócsai 1902 hrsz. alatti ingatlan (természetben 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 28.) 

hátsó telekhatártól mért – mellékelten csatolt térképen jelölt – 1604 m2 nagyságú 

területrész, valamint Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő 

ócsai 1903 hrsz. (természetben 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 26.) alatti ingatlan – 

mellékelten csatolt térképen jelölt – 1415 m2-es területrész  ingatlan -  csereszerződés 

keretében történő egymás közötti cseréjéhez a következő feltételekkel: 

a) az érintett területrészek földmérő által történő kiméretésével kapcsolatosan 

felmerülő valamennyi költség, valamint 

b) az ingatlan-csereszerződés elkészítésével kapcsolatos ügyvédi megbízási díj, 

továbbá 

c) az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költség a 

Római Katolikus Egyházközséget, mint Kérelmezőt terheli. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyvéd által elkészített ingatlan-csereszerződést 

és a telekalakítási engedélyezési eljárás megindításához szükséges dokumentumokat 

aláírja.  

Határidő: 1.)-2.) azonnal   

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola konyhája 

tetőszerkezetének rekonstrukciós munkálatainak megrendeléséről 

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság javasolja 

elfogadásra a határozati javaslatot. 

 

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

a határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola tálalókonyhája tetőszerkezetének 

rekonstrukciós munkálatainak elvégzésével a Takács Tetődoktor Kft-t (2364 Ócsa, Liszt Ferenc 

utca 44., adószám: 14607277-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-125646) bízza meg. A Vállalkozási 

díj: bruttó 427.747,- Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások terhére biztosítja. 

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

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

159/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola tálalókonyhája tetőszerkezetének 

rekonstrukciós munkálatainak elvégzésével a Takács Tetődoktor Kft-t (2364 Ócsa, Liszt Ferenc 

utca 44., adószám: 14607277-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-125646) bízza meg. A Vállalkozási 

díj: bruttó 427.747,- Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások terhére biztosítja. 

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

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal  

Felelős:     1.)--, 2.) polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.10.Tárgy: Döntés Ócsa város térfigyelő kameráinak ismételt üzembe helyezéséről és 

új kamerák felszereléséről  

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság javasolja 

elfogadásra a határozati javaslatot. 

 

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

a határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1) úgy dönt, hogy megbízza a „Hiteles” Telekommunikációs és Számítástechnikai 

Szolgáltató Kft-t (8788 Sénye, Felsőhegy utca 1., adószám: 12214138-2-20, 

cégjegyzékszám: 20-09-074994)  

a) I. ütemben: Ócsa közigazgatási területén korábban telepített – a jelen napirend 

előterjesztésében részletesen felsorolt helyszíneken lévő – térfigyelő kamerák, 

rádiók üzembe helyezésével (csak az üzemképtelen, vagy hiányzó kamerák, 

rádiók cseréje, pótlása), valamint a központ Ócsai Polgármesteri Hivatal 

hivatalos helyiségébe történő áthelyezésével (új szerver és monitor beszerzése). 

Az I. ütem teljesítésének véghatárideje: 2018. december 31. Az I. ütem 

vállalkozási díja: 1.181.102,- Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzata a 

2018. évi költségvetésének céltartalékból történt átcsoportosítását követően a 

felújítási, kiadások terhére biztosítja. 

b) II. ütemben: A meglévő -, a jelen napirend előterjesztésében részletesen felsorolt 

helyszíneken lévő – kamerák, rádiók korszerűsítésével, új funkciókkal való 

bővítésével (rendszámfelismerés, arcfelismerés), továbbá a MÁV állomás 

térfigyelő rendszerének az Ócsai Polgármesteri Hivatalban lévő 

munkaállomásra történő integrálásával. A II. ütem teljesítésének véghatárideje: 

2019. december 31. A II. ütem vállalkozási díja: 1.300.000,- Ft+ÁFA, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetésének beruházási kiadások 

terhére biztosítja. 
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c) III. ütemben: A külterületeken található illegális hulladéklerakással 

veszélyeztetett területek megfigyelésére – a jelen napirend előterjesztésében 

részletesen felsorolt helyszíneken – napelemes rendszer vagy álkamerák 

felszerelésével. A III. ütem teljesítésének véghatárideje: 2019. december 31. A 

III. ütem vállalkozási díja: 600.000,- Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzata a 2019. évi költségvetésének a beruházási kiadásainak terhére 

biztosítja. 

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

szerződés előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

160/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1) úgy dönt, hogy megbízza a „Hiteles” Telekommunikációs és Számítástechnikai 

Szolgáltató Kft-t (8788 Sénye, Felsőhegy utca 1., adószám: 12214138-2-20, 

cégjegyzékszám: 20-09-074994)  

a) I. ütemben: Ócsa közigazgatási területén korábban telepített – a jelen napirend 

előterjesztésében részletesen felsorolt helyszíneken lévő – térfigyelő kamerák, 

rádiók üzembe helyezésével (csak az üzemképtelen, vagy hiányzó kamerák, 

rádiók cseréje, pótlása), valamint a központ Ócsai Polgármesteri Hivatal 

hivatalos helyiségébe történő áthelyezésével (új szerver és monitor beszerzése). 

Az I. ütem teljesítésének véghatárideje: 2018. december 31. Az I. ütem 

vállalkozási díja: 1.181.102,- Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzata a 

2018. évi költségvetésének céltartalékból történt átcsoportosítását követően a 

felújítási, kiadások terhére biztosítja. 

b) II. ütemben: A meglévő -, a jelen napirend előterjesztésében részletesen felsorolt 

helyszíneken lévő – kamerák, rádiók korszerűsítésével, új funkciókkal való 

bővítésével (rendszámfelismerés, arcfelismerés), továbbá a MÁV állomás 

térfigyelő rendszerének az Ócsai Polgármesteri Hivatalban lévő 

munkaállomásra történő integrálásával. A II. ütem teljesítésének véghatárideje: 

2019. december 31. A II. ütem vállalkozási díja: 1.300.000,- Ft+ÁFA, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetésének beruházási kiadások 

terhére biztosítja. 

c) III. ütemben: A külterületeken található illegális hulladéklerakással 

veszélyeztetett területek megfigyelésére – a jelen napirend előterjesztésében 

részletesen felsorolt helyszíneken – napelemes rendszer vagy álkamerák 

felszerelésével. A III. ütem teljesítésének véghatárideje: 2019. december 31. A 

III. ütem vállalkozási díja: 600.000,- Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzata a 2019. évi költségvetésének a beruházási kiadásainak terhére 

biztosítja. 

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

szerződés előkészítésére és a szerződés aláírására. 

Határidő: 1-2.) azonnal és folyamatos  

Felelős:     1.)-2.) polgármester 
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Napirend tárgya: 

4.11.Tárgy: Döntés a Falu Tamás-Üllői utcai csapadékvíz elvezető csatorna 

rekonstrukciós munkálatainak megrendeléséről 

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy az Városfejlesztési Bizottság javasolja 

elfogadásra a határozati javaslatot. 

 

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

a határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a Falu Tamás utcától az Üllői utcáig tartó csatornarendszer Falu Tamás utcai 

végében található mederburkoló lapok rekonstrukciós munkálatainak elvégzésével a 

Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulatot (2370 Dabas, Vonat utca 18., adószám: 10088654-2-

13, cégjegyzékszám: 13-16-000022) bízza meg. A Vállalkozási díj: 490.000,- Ft+ÁFA, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást 

követően a felújítási kiadásainak terhére biztosítja. 

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

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

161/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a Falu Tamás utcától az Üllői utcáig tartó csatornarendszer Falu Tamás utcai 

végében található mederburkoló lapok rekonstrukciós munkálatainak elvégzésével a 

Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulatot (2370 Dabas, Vonat utca 18., adószám: 10088654-2-

13, cégjegyzékszám: 13-16-000022) bízza meg. A Vállalkozási díj: 490.000,- Ft+ÁFA, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást 

követően a felújítási kiadásainak terhére biztosítja. 

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

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

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

Felelős:     1.)--, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.12.Tárgy: Döntés az ócsai 2031 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon fennálló 

telekalakítási tilalom törléséről 

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság javasolja 

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

a határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az ócsai 2031 hrsz. alatt nyilvántartott – természetben 2364 Ócsa Temető 

utca 12. szám alatti – ingatlanra Ócsa Nagyközségi Tanács VB. Szakig. Szervének 

2695/1976 számú határozata alapján bejegyzett telekalakítási tilalmat törli, amellyel 

kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget Ócsa Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Jegyzőt, hogy a telekalakítási tilalom törlésének átvezetését kezdeményezze az 

illetékes Földhivatalnál. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

162/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az ócsai 2031 hrsz. alatt nyilvántartott – természetben 2364 Ócsa Temető 

utca 12. szám alatti – ingatlanra Ócsa Nagyközségi Tanács VB. Szakig. Szervének 

2695/1976 számú határozata alapján bejegyzett telekalakítási tilalmat törli, amellyel 

kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget Ócsa Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Jegyzőt, hogy a telekalakítási tilalom törlésének átvezetését kezdeményezze az 

illetékes Földhivatalnál. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal   

Felelős:     1.)---, 2.) jegyző 

 

 

Napirend tárgya: 

4.13.Tárgy: Döntés az ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi strand) egy 

részének haszonbérbe adásáról 

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság javasolja 

elfogadásra a határozati javaslatot. 

 

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

a határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) az ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi strand) kb. 30 m2-nyi területére 

Rácz István (2364 Ócsa, Damjanich u. 83/a.) és Tóth Lajos (2364 Ócsa, Bem J.u.44.) ócsai 

lakosokkal (a továbbiakban együtt: Használók) haszonbérleti szerződést köt határozott időre 

2018. szeptember 1. napjától 2019. április 30. napjáig. Az Önkormányzat bérleti díjat nem 
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állapít meg, ezért cserébe a Használók vállalják az ingatlanrészt érintő rendes gazdálkodással, 

gyomtalanítással, karbantartással kapcsolatos feladatok ellátását. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

163/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi strand) kb. 30 m2-nyi területére 

Rácz István (2364 Ócsa, Damjanich u. 83/a.) és Tóth Lajos (2364 Ócsa, Bem J.u.44.) ócsai 

lakosokkal (a továbbiakban együtt: Használók) haszonbérleti szerződést köt határozott időre 

2018. szeptember 1. napjától 2019. április 30. napjáig. Az Önkormányzat bérleti díjat nem 

állapít meg, ezért cserébe a Használók vállalják az ingatlanrészt érintő rendes gazdálkodással, 

gyomtalanítással, karbantartással kapcsolatos feladatok ellátását. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződés előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2019. április 30.  

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.14.Tárgy Döntés az Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében című elnyert pályázat keretében a kivitelezési 

munkálatok ellátásához felelős műszaki ellenőr kiválasztásáról 

 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy új műszaki ellenőrt kell választania 

a testületnek, mert a megválasztott ÉPÜLETENERGETIC Kft. a szerződéskötéstől elállt.  Ezt 

követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében” elnevezésű projekt (Pályázati kiírás kódja: 

PM_OVODAFEJLESZTES_2017) keretében az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi 

Óvoda 2364 Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. szám alatti elavult, leromlott műszaki állapotban lévő 

épületének teljes körű belső felújítási munkálatokkal kapcsolatosan a felelős műszaki ellenőri 

feladatok ellátásával a 106/2018. (V.14.) számú ÖK. határozatával megbízott 

ÉPÜLETENERGETIC Kft. (1044 Budapest, Katód utca 5.; adószám: 23893630-2-41) 

árajánlatától, valamint a szerződéskötéstől való elállási kérelmét elfogadja a mellékelten csatolt 

levelében foglalt indokokra hivatkozással. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

164/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Önkormányzati 

tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” 

elnevezésű projekt (Pályázati kiírás kódja: PM_OVODAFEJLESZTES_2017) keretében az 

Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda 2364 Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. szám alatti 

elavult, leromlott műszaki állapotban lévő épületének teljes körű belső felújítási munkálatokkal 

kapcsolatosan a felelős műszaki ellenőri feladatok ellátásával a 106/2018. (V.14.) számú ÖK. 

határozatával megbízott ÉPÜLETENERGETIC Kft. (1044 Budapest, Katód utca 5.; adószám: 

23893630-2-41) árajánlatától, valamint a szerződéskötéstől való elállási kérelmét elfogadja a 

mellékelten csatolt levelében foglalt indokokra hivatkozással. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:      ---- 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) felkéri a Polgármestert, hogy a 204/2017. (X.18) számú ÖK. határozatban foglalt 

„Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében” elnevezésű projekt (Pályázati kiírás kódja: 

PM_OVODAFEJLESZTES_2017) keretében az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos 

Központi Óvoda 2364 Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. szám alatti elavult, leromlott műszaki 

állapotban lévő épületének teljes körű belső felújítási munkálatokkal kapcsolatosan a 

felelős műszaki ellenőri feladatok ellátására kérjen be három árajánlatot tervező 

vállalkozótól vagy cégtől. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerint bekért árajánlatok 

ismeretében a legalacsonyabb –, de legfeljebb a pályázat során teljes egészében 

elszámolható – árajánlatot adó vállalkozót/céget bízza meg a felelős műszaki ellenőri 

feladatok ellátásával. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pontban foglaltak szerint kiválasztott felelős 

műszaki ellenőrrel kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

165/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) felkéri a Polgármestert, hogy a 204/2017. (X.18) számú ÖK. határozatban foglalt 

„Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében” elnevezésű projekt (Pályázati kiírás kódja: 

PM_OVODAFEJLESZTES_2017) keretében az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos 

Központi Óvoda 2364 Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. szám alatti elavult, leromlott műszaki 

állapotban lévő épületének teljes körű belső felújítási munkálatokkal kapcsolatosan a 

felelős műszaki ellenőri feladatok ellátására kérjen be három árajánlatot tervező 

vállalkozótól vagy cégtől. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerint bekért árajánlatok 

ismeretében a legalacsonyabb –, de legfeljebb a pályázat során teljes egészében 

elszámolható – árajánlatot adó vállalkozót/céget bízza meg a felelős műszaki ellenőri 

feladatok ellátásával. 
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3.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pontban foglaltak szerint kiválasztott felelős 

műszaki ellenőrrel kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal 

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.15.Tárgy: Döntés a Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének 

támogatása Pest megye területén című pályázaton való indulásról 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy szeptember 23-ig kell beadni a pályázatot, 

tehát minimális idő áll rendelkezésre.  

 

Kardos Zoltán képviselő kérdezi, hogy mennyi a pályázaton elnyerhető összeg. 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy minimum 20 millió forint, 

maximum 200 millió forint az elnyerhető összeg. Összesen 4 milliárd forint áll rendelkezésre. 

Elmondja, hogy 1 km kerékpárút építése bruttó 100 millió forint, tehát nagyon-nagy hálózatban 

nem tudnak gondolkodni.  

 

Hantos Péter képviselő az esetlegesen épülő kerékpárutak elhelyezkedésére kérdez rá. 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy egy tervező cég felmérte az Üllői utat a 

polgármesteri hivataltól a település széléig. Felmérték a Damjanich utcát, a Falu Tamás utcát 

valamint a hivataltól a Semmelrock Kft-ig a Bajcsy-Zs. utcát. Ezt követően ismerteti a 

Képviselő-testülettel az erre vonatkozó e-mailt.  

 

Horváth Tamás alpolgármester a maga részéről a Bajcsy-Zs. utcán való kerékpárút 

megvalósítását javasolja. Véleménye szerint három lehetséges helyről kellene bekérni részletes 

kimutatást, tanulmányt.  

 

Puskás Imre képviselő felveti, talán a turisztikai célokat is figyelembe lehetne venni.  

 

Hantos Péter képviselő szintén a Bajcsy-Zs. utcán való megvalósítást támogatja.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Pénzügyminisztérium által meghirdetett 

"Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest Megye 

területén” elnevezésű pályázati kiírásra (Pályázati kiírás kódja: 

PM_KEREKPARUT_2018) újonnan kijelölésre kerülő kerékpárút kiépítése céljából.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázaton való induláshoz 

szükséges adminisztrációs intézkedéseket tegye meg, 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázathoz való támogatási kérelem 

benyújtásának – a pályázati kiírásban foglalt – alapvető feltételeként megjelölt részletes 

(tételes) tervezői költségbecslés, valamint tervdokumentáció (többek között műszaki 

leírás, műszaki tervek, létesítményjegyzék, helyszínrajzok stb.) elkészítésére kérjen be 

három árajánlatot tervező vállalkozótól vagy cégtől. 
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4.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 3.) pontban foglaltak szerint bekért árajánlatok 

ismeretében a legalacsonyabb árajánlatot adó vállalkozót/céget bízza meg részletes 

(tételes) tervezői költségbecslés, valamint tervdokumentáció (többek között műszaki 

leírás, műszaki tervek, létesítményjegyzék, helyszínrajzok stb.) elkészítésére. 

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

előkészítésére és aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

166/2018. (VII. 25.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Pénzügyminisztérium által meghirdetett 

"Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest Megye 

területén” elnevezésű pályázati kiírásra (Pályázati kiírás kódja: 

PM_KEREKPARUT_2018) újonnan kijelölésre kerülő kerékpárút kiépítése céljából.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázaton való induláshoz 

szükséges adminisztrációs intézkedéseket tegye meg, 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt pályázathoz való támogatási kérelem 

benyújtásának – a pályázati kiírásban foglalt – alapvető feltételeként megjelölt részletes 

(tételes) tervezői költségbecslés, valamint tervdokumentáció (többek között műszaki 

leírás, műszaki tervek, létesítményjegyzék, helyszínrajzok stb.) elkészítésére kérjen be 

három árajánlatot tervező vállalkozótól vagy cégtől. 

4.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 3.) pontban foglaltak szerint bekért árajánlatok 

ismeretében a legalacsonyabb árajánlatot adó vállalkozót/céget bízza meg részletes 

(tételes) tervezői költségbecslés, valamint tervdokumentáció (többek között műszaki 

leírás, műszaki tervek, létesítményjegyzék, helyszínrajzok stb.) elkészítésére. 

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

előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-5.) azonnal 

Felelős:     1.)---, 2.)-5.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a tervezői költségbecslés szerint 3-3,5 millió forint 

lenne az Egressy Gábor Szabadidőközpont két termének egybe nyitása.  

 

Hantos Péter képviselő kérdezi, hogy mennyi az önrész a kerékpárút pályázatnak? 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy 5 százalék az önrész. Elmondja, 

hogy volt kint két szakember a MÁV részéről, akikkel az aktuális feladatokat beszélték át.  
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Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy két egyházvezető távozik Ócsáról. Ország Tibor 

plébános úr és Horváth Zsolt baptista lelkipásztor. Ezúton is megköszöni szolgálatukat és 

javasolja, hogy részükre köszönőlevelet küldjön az önkormányzat.  

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly         dr. Molnár Csaba 

            polgármester         jegyző 

 

 

 

 

 


