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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 19. napján 1600 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  

Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

 

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

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

képviselő. Kéri tegyék meg a napirenddel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 

 

Buza Ernő képviselő kéri felvenni 4.11. számú napirendként a „Döntés a polgármester és 

alpolgármester 2018. évben végzett munkájának elismeréséről” elnevezésű napirendet. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 4.11. számú napirendként a „Döntés a polgármester és alpolgármester 

2018. évben végzett munkájának elismeréséről” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

264/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

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

polgármester és alpolgármester 2018. évben végzett munkájának elismeréséről” elnevezésű 

napirendet tárgyalásra felveszi. 

Határidő: ----  

Felelős:     ----- 

 

Bukodi Károly polgármester kéri felvenni 4.12. számú napirendként "Az Egressy Gábor 

Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének felülvizsgálata" elnevezésű 

napirendet. Szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

4.12. számú napirendként "Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezetője munkabérének felülvizsgálata" elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 

 

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

határozatot hozta: 

 

265/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.12. számú napirendként "Az Egressy 

Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének felülvizsgálata" 

elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 

Határidő: ----  

Felelős:    ----- 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

266/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának 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 

 

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3. Munkaterv szerinti napirendek 

 

3.1. Tárgy: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2018. évre szóló kockázatelemzésének 

elfogadása 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének 

elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.3. Tárgy: Beszámoló az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett 

tevékenységéről 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

3.4. Tárgy: Döntés az „Ócsai Kisbíró” önkormányzati havilap nyomdai előállításáról 
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Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.5. Tárgy: …./2018.(….) önkormányzati rendelet-tervezet a 2019. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

3.6. Tárgy: …./2018.(….) önkormányzati rendelet-tervezet az Ócsai Polgármesteri 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

3.7. Tárgy: A műfüves futballpálya bérleti díjának felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.8. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és 

díjairól szóló 19/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Döntés a Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek 

fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye 

területén (Pályázati kiírás kódja: PM_CSAPVÍZGAZD_2018) című pályázaton való 

indulásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: Döntés a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázaton elnyert 

támogatási összeg felhasználásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: Döntés Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 

Pest megye területén című közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és egyéb döntések 

meghozataláról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Az új Településképi rendelet és a Településképi arculati kézikönyv tervezett 

módosításához kapcsolódó partnerségi és államigazgatási egyeztetési folyamat 

megindítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

módosítása iránti kérelem elbírálása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: Döntés a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 4991 hrsz. alatt 

nyilvántartott, valamint ugyancsak a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő 

ócsai 0131/1 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan ingyenes tulajdonba adása iránti 

igényről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.7. Tárgy: Döntés Ócsa Város Főépítészének 2019. évre történő megbízásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) Ócsai 

Baptista Gyülekezet részére történő használatba adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) 

Szakszon Réka egyéni vállalkozó részére történő használatba adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának és a 

hozzá kapcsolódó Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.11. Tárgy: Döntés a polgármester és alpolgármester 2018. évben végzett munkájának 

elismeréséről 

 Előadó: Buza Ernő képviselő 

 

4.12. Tárgy: Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 

munkabérének felülvizsgálata 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

 

Napirend tárgya: 

2.1.Tárgy: 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: 

 

267/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 
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Napirend tárgya: 

2.2.Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés) 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy az óvodában szépen haladnak a 

munkálatok. A Damjanich utca – Székesi utca pályázattal kapcsolatban lesz egy napirend, ott 

fog róla beszámolni. Elmondja még, hogy a Pince Egyesület megkereste, tárgyalásokat 

folytatnak ez ügyben, ezekről a későbbiekben tájékoztatni fogja a testületet. Ezt követően 

szavazást kér a következőkre: Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatok 

jelenlegi állásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

268/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2018. évre szóló kockázatelemzésének 

elfogadása 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2018. költségvetési évre 

elkészített Kockázatelemzés elnevezésű dokumentumot jóváhagyólag elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

269/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal 

vonatkozásában a 2018. költségvetési évre elkészített Kockázatelemzés elnevezésű 

dokumentumot jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     polgármester, jegyző 
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Napirend tárgya: 

3.2.Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének 

elfogadása 

 

 

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

Városfejlesztési Bizottság javasolja a határozat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évre vonatkozó 

munkatervét elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

270/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 2019. évre vonatkozó munkatervét elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:    polgármester 

 

Napirend tárgya: 

3.3.Tárgy: Beszámoló az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett 

tevékenységéről 

 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

271/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2018. 

évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő:  --- 

Felelős:      jegyző 

 

 

Napirend tárgya: 

3.4.Tárgy: Döntés az „Ócsai Kisbíró” önkormányzati havilap nyomdai előállításáról 

 

 

Kánai Gergely képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság a legkedvezőbb 

árajánlat elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

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

árajánlat elfogadását javasolja a testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) a KONTAKTPRINT Nyomdaipari Kft.-t (székhely: 2360, Gyál, Bánki Donát köz 1.; 

adószám: 12808300-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-135412) bízza meg az „Ócsai Kisbíró" 

önkormányzati lap nyomdai előállítására 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig 

terjedő határozott időre. A megbízási díj: havi nettó 82 Ft/db +ÁFA (5 %). 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint a 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: 

272/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a KONTAKTPRINT Nyomdaipari Kft.-t (székhely: 2360, Gyál, Bánki Donát köz 1.; 

adószám: 12808300-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-135412) bízza meg az „Ócsai Kisbíró" 

önkormányzati lap nyomdai előállítására 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig 

terjedő határozott időre. A megbízási díj: havi nettó 82 Ft/db +ÁFA (5 %). 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint a megbízási szerződés 

előkészítésére és aláírására.  

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

3.5.Tárgy: …./2018.(….) önkormányzati rendelet-tervezet a 2019. évi igazgatási 

szünet elrendeléséről 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet 

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

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

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Jelen rendelet hatálya kiterjed az Ócsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által 

foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 

 

2. § 

 

A Hivatal 2019. évi munkarendjében a nyári időszakban az igazgatási szünet 2019. augusztus 

5. napjától 2019. augusztus 10. napjáig tart. 

 

3. § 

 

A Hivatal 2019. évi munkarendjében a téli időszakban az igazgatási szünet 2019. december 

23. napjától 2019. december 31. napjáig tart. 

 

4. § 

 

A Hivatal a 2-3. §-ban meghatározott igazgatási szünet tartama alatt csökkentett létszámmal – 

ügyeleti rendszerben – gondoskodik az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan 

intézkedést igénylő feladatok ellátásáról. 

 

5. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, és 2020. január 2. napján 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  

 

27/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet 

a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

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

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 
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Jelen rendelet hatálya kiterjed az Ócsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által 

foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 

 

2. § 

 

A Hivatal 2019. évi munkarendjében a nyári időszakban az igazgatási szünet 2019. augusztus 

5. napjától 2019. augusztus 10. napjáig tart. 

 

3. § 

 

A Hivatal 2019. évi munkarendjében a téli időszakban az igazgatási szünet 2019. december 

23. napjától 2019. december 31. napjáig tart. 

 

4. § 

 

A Hivatal a 2-3. §-ban meghatározott igazgatási szünet tartama alatt csökkentett létszámmal – 

ügyeleti rendszerben – gondoskodik az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan 

intézkedést igénylő feladatok ellátásáról. 

 

5. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, és 2020. január 2. napján hatályát 

veszti. 

 

 

Napirend tárgya: 

3.6.Tárgy: …./2018.(….) önkormányzati rendelet-tervezet az Ócsai Polgármesteri 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről 

 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet 

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-

tervezet elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

 

(…)/2018. (...) önkormányzati rendelet 

az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi 

illetménykiegészítéséről 

 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 



10 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ 

 

E rendelet hatálya az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre 

terjed ki és rendelkezéseit a 2019. tárgyévre kell alkalmazni. 

 

2. Az illetménykiegészítés mértéke 

 

2. § 

 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 

2019. évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

 

3. § 

 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 

2019. évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

 

3. Záró rendelkezések 

 

4. § 

 

E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és 2019. december 31. napján 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  

 

28/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet 

az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi 

illetménykiegészítéséről 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ 

 

E rendelet hatálya az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre 

terjed ki és rendelkezéseit a 2019. tárgyévre kell alkalmazni. 

 

2. Az illetménykiegészítés mértéke 
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2. § 

 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 

2019. évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

 

3. § 

 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 

2019. évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

 

3. Záró rendelkezések 

 

4. § 

 

E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és 2019. december 31. napján hatályát 

 

 

Napirend tárgya: 

3.7.Tárgy: A műfüves futballpálya bérleti díjának felülvizsgálata 

 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Országos Pályaépítési Program pályázaton 

keresztül az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában létesített műfüves futballpálya 

hasznosításáról dönt az alábbi feltételek mellett:  

a) A műfüves futballpálya - ünnepnapok kivételével - minden nap bérbe vehető 

rendeltetésszerű sporttevékenység végzésére az alábbi időintervallumokban: 

 hétfő - péntek: 16:00 – 20:00 óráig 

 szombat - vasárnap: 8:00 – 14:00 óráig 

b) A bérleti díj mértéke:  

 - pályavilágítással: bruttó 4.000 Ft/óra 

  - pályavilágítás nélkül: bruttó 3.000 Ft/óra 

2.) felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések elkészítésére és aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

273/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Országos Pályaépítési Program pályázaton 

keresztül az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában létesített műfüves futballpálya 

hasznosításáról dönt az alábbi feltételek mellett:  

a) A műfüves futballpálya - ünnepnapok kivételével - minden nap bérbe vehető 

rendeltetésszerű sporttevékenység végzésére az alábbi időintervallumokban: 
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 hétfő - péntek: 16:00 – 20:00 óráig 

 szombat - vasárnap: 8:00 – 14:00 óráig 

b) A bérleti díj mértéke:  

 - pályavilágítással: bruttó 4.000 Ft/óra 

  - pályavilágítás nélkül: bruttó 3.000 Ft/óra 

2.) felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések elkészítésére és aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

3.8.Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének 

szabályairól és díjairól szóló 19/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 19/2016. (IX. 28.) 

önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.), valamint az abban foglalt anyakönyvi 

eseményekre vonatkozó térítési díjakat (a továbbiakban: térítési díj) az R. 5. § (4) bekezdése 

értelmében felülvizsgálta, melynek eredményeképpen megállapítja, hogy a térítési díjak 

mértékét a 2019. évre változatlanul fenntartja, ezáltal az R. szövegében módosítást nem 

eszközöl. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

274/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és 

díjairól szóló 19/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.), valamint az 

abban foglalt anyakönyvi eseményekre vonatkozó térítési díjakat (a továbbiakban: térítési díj) 

az R. 5. § (4) bekezdése értelmében felülvizsgálta, melynek eredményeképpen megállapítja, 

hogy a térítési díjak mértékét a 2019. évre változatlanul fenntartja, ezáltal az R. szövegében 

módosítást nem eszközöl. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     --- 

 

 

Napirend tárgya: 
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4.1.Tárgy: Döntés a Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek 

fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye 

területén (Pályázati kiírás kódja: PM_CSAPVÍZGAZD_2018) című pályázaton való 

indulásról 

 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy indulni kíván a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban PM) mint 

Támogató által meghirdetett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 

továbbiakban Áht.) 36 § (4c) bekezdés a) pontja, valamint a Pest megye 

Településfejlesztési koncepciója 2014-2030 és Pest megye Településfejlesztési 

Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás 

felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX.23.) Korm. határozat 

alapján a „Települések infrastrukturális ellátásának javítása, felszíni csapadékvíz 

elvezető rendszerének fejlesztése, a települési csapadékvíz gazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (Pályázati kiírás kódja: 

PM_CSAPVÍZGAZD_2018) elnevezésű pályázaton.  

2.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt 

pályázaton való induláshoz szükséges adminisztrációs intézkedéseket tegye meg, 

3.) 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 stb.) aktualizálásával, a pályázati kiírásnak való megfelelés biztosításával, 

egyben a pályázat műszaki alátámasztó munkarészének kidolgozásával, valamint a 

közműnyilatkozatok újbóli beszerzésével megbízza az Impulsor Kft.-t (2330 

Dunaharaszti, Fő út 19.; adószám: 25084447-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-172936). 

A Vállalkozási díj mindösszesen: 358.000 Ft+ÁFA, amely az alábbiakból tevődik 

össze: vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges szikkasztási próba és geotechnikai 

alapállapot vizsgálat 250.000 Ft+ÁFA, valamint a tervek aktualizálása, a pályázati 

kiírásnak való megfelelés biztosítása, egyben a pályázat műszaki alátámasztó 

munkarészének kidolgozása, továbbá a közműnyilatkozatok újbóli beszerzése 108.000 

Ft + ÁFA. A vízjogi engedélyezési eljárás várható díja – a vállalkozási díjon felül – a 

szakhatósági díjakkal együtt 160.000 Ft. A vállalkozási díjat, valamint a vízjogi 

engedélyezési eljárás díját Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés – 

céltartalékból átcsoportosítva – a beruházási kiadások terhére biztosítja. 

4.) felhatalmazza a Polgármestert a 3.) 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: 
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275/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy indulni kíván a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban PM) mint 

Támogató által meghirdetett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 

továbbiakban Áht.) 36 § (4c) bekezdés a) pontja, valamint a Pest megye 

Településfejlesztési koncepciója 2014-2030 és Pest megye Településfejlesztési 

Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás 

felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX.23.) Korm. határozat 

alapján a „Települések infrastrukturális ellátásának javítása, felszíni csapadékvíz 

elvezető rendszerének fejlesztése, a települési csapadékvíz gazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (Pályázati kiírás kódja: 

PM_CSAPVÍZGAZD_2018) elnevezésű pályázaton.  

2.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt 

pályázaton való induláshoz szükséges adminisztrációs intézkedéseket tegye meg, 

3.) 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 stb.) aktualizálásával, a pályázati kiírásnak való megfelelés biztosításával, 

egyben a pályázat műszaki alátámasztó munkarészének kidolgozásával, valamint a 

közműnyilatkozatok újbóli beszerzésével megbízza az Impulsor Kft.-t (2330 

Dunaharaszti, Fő út 19.; adószám: 25084447-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-172936). 

A Vállalkozási díj mindösszesen: 358.000 Ft+ÁFA, amely az alábbiakból tevődik 

össze: vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges szikkasztási próba és geotechnikai 

alapállapot vizsgálat 250.000 Ft+ÁFA, valamint a tervek aktualizálása, a pályázati 

kiírásnak való megfelelés biztosítása, egyben a pályázat műszaki alátámasztó 

munkarészének kidolgozása, továbbá a közműnyilatkozatok újbóli beszerzése 108.000 

Ft + ÁFA. A vízjogi engedélyezési eljárás várható díja – a vállalkozási díjon felül – a 

szakhatósági díjakkal együtt 160.000 Ft. A vállalkozási díjat, valamint a vízjogi 

engedélyezési eljárás díját Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés – 

céltartalékból átcsoportosítva – a beruházási kiadások terhére biztosítja. 

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

előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal, 3.)-4.) azonnal és 2019. január 23. 

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

Napirend tárgya: 

4.2.Tárgy: Döntés a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázaton 

elnyert támogatási összeg felhasználásáról 

 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő 1458 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon 

lévő Egressy Gábor Szabadidőközpont épületének emeleti vizesblokkjának „Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás" című pályázat keretében történő felújítása keretén belül a 
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bontási, visszaépítési, valamint a burkolási, festési munkálatok elvégzésével a KO-BA 

ÉPKER Kft-t (2373 Dabas, Martinovics utca 52/A, fszt. 1.; adószám: 25377730-2-13; 

cégjegyzékszám: 13-09-177212bízza meg. A Vállalkozási díj: 1.896.200,- Ft+ÁFA, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a 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. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az Egressy Gábor Szabadidőközpont épületének emeleti 

vizesblokkjának „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás" című pályázat keretében 

történő felújítása keretén belül a vízvezeték-szerelésre és az elektromos szerelésekre kérjen be 

árajánlatokat és felhatalmazza az árajánlatok elbírálására oly módon, hogy a 

munkanemenként a nyertesek a legkedvezőbb árajánlat alapján úgy kerüljenek kiválasztásra, 

hogy a teljes felújítás vállalkozási díjának összege ne haladja meg a bruttó 5.114.446 Ft-ot. 

4.) felkéri a Polgármestert az 3.) pontban kiválasztott cégekkel 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: 

 

276/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő 1458 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon 

lévő Egressy Gábor Szabadidőközpont épületének emeleti vizesblokkjának „Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás" című pályázat keretében történő felújítása keretén belül a 

bontási, visszaépítési, valamint a burkolási, festési munkálatok elvégzésével a KO-BA 

ÉPKER Kft-t (2373 Dabas, Martinovics utca 52/A, fszt. 1.; adószám: 25377730-2-13; 

cégjegyzékszám: 13-09-177212bízza meg. A Vállalkozási díj: 1.896.200,- Ft+ÁFA, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a 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. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az Egressy Gábor Szabadidőközpont épületének emeleti 

vizesblokkjának „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás" című pályázat keretében 

történő felújítása keretén belül a vízvezeték-szerelésre és az elektromos szerelésekre kérjen be 

árajánlatokat és felhatalmazza az árajánlatok elbírálására oly módon, hogy a 

munkanemenként a nyertesek a legkedvezőbb árajánlat alapján úgy kerüljenek kiválasztásra, 

hogy a teljes felújítás vállalkozási díjának összege ne haladja meg a bruttó 5.114.446 Ft-ot. 

4.) felkéri a Polgármestert az 3.) pontban kiválasztott cégekkel kötendő vállalkozási szerződés 

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

Határidő: 1.)-4.) azonnal  

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: Döntés Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 

történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési 
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céllal Pest megye területén című közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és egyéb 

döntések meghozataláról 

 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy a napirend keretében több határozat 

meghozatalára lesz szükség.  

 

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

javaslatok elfogadását a Képviselő-testület felé. Minden esetben a legkedvezőbb árajánlat 

elfogadását javasolja a bizottság. 

 

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

határozati javaslatok elfogadását a Képviselő-testület felé. Minden esetben a legkedvezőbb 

árajánlat elfogadását javasolja a bizottság. 

 

Puskás Imre képviselő előadja, hogy a bizottsági ülésen felvetődött, hogy a vízátereszeket 

bele kellene tenni a projektbe.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 63/2018. (III.28.) számú ÖK. határozatban foglalt „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című 

pályázat (Pályázati felhívás kódja PM_ONKORMUT_2018) keretében az Ócsa, 

Székesi utca és a Damjanich utca útfelújítási munkálatai elvégzéséhez szükséges 

közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, amelynek lebonyolításával a Gyál Ligeti Kft-t 

(2360 Gyál, Somogyi Béla utca 15.; adószám: 26279240-2-13; cégjegyzékszám: 13-

09-192267) -t bízza meg. A megbízási díj: 1.181.100,- Ft+ÁFA. A megbízás díját 

Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartalékból történő 

átcsoportosítást követően a dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott közbeszerzési tanácsadó 

céggel 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: 

 

277/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 63/2018. (III.28.) számú ÖK. határozatban foglalt „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című 

pályázat (Pályázati felhívás kódja PM_ONKORMUT_2018) keretében az Ócsa, 

Székesi utca és a Damjanich utca útfelújítási munkálatai elvégzéséhez szükséges 

közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, amelynek lebonyolításával a Gyál Ligeti Kft-t 

(2360 Gyál, Somogyi Béla utca 15.; adószám: 26279240-2-13; cégjegyzékszám: 13-

09-192267) -t bízza meg. A megbízási díj: 1.181.100,- Ft+ÁFA. A megbízás díját 

Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartalékból történő 

átcsoportosítást követően a dologi kiadások terhére biztosítja. 
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2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott közbeszerzési tanácsadó 

céggel kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

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

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 63/2018. (III.28.) számú ÖK. határozatban foglalt „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című 

pályázat (Pályázati felhívás kódja PM_ONKORMUT_2018) keretében az Ócsa, 

Székesi utca és a Damjanich utca útfelújítási munkálatai elvégzésével kapcsolatosan 

szükséges felelős műszaki ellenőri feladatok ellátásával a Brabanti József e.v-t (2364 

Újhartyán, Pipacs utca 24.; adószám: 77611495-1-33.)  bízza meg. A megbízási díj 

összesen: 1.500.000,- Ft. A megbízás díját Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások 

terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott felelős műszaki vezetővel 

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: 

 

278/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 63/2018. (III.28.) számú ÖK. határozatban foglalt „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című 

pályázat (Pályázati felhívás kódja PM_ONKORMUT_2018) keretében az Ócsa, 

Székesi utca és a Damjanich utca útfelújítási munkálatai elvégzésével kapcsolatosan 

szükséges felelős műszaki ellenőri feladatok ellátásával a Brabanti József e.v-t (2364 

Újhartyán, Pipacs utca 24.; adószám: 77611495-1-33.)  bízza meg. A megbízási díj 

összesen: 1.500.000,- Ft. A megbízás díját Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások 

terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott felelős műszaki vezetővel 

kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

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

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 63/2018. (III.28.) számú ÖK. határozatban foglalt „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című 
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pályázat (Pályázati felhívás kódja PM_ONKORMUT_2018) keretében a 

projektmenedzsmenti, valamint a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok 

teljes körű ellátásával a QUAPRO Kft-t (8200 Veszprém, Eötvös utca 4.; adószám: 

13331432-2-19; cégjegyzékszám: 19-09-507764 )  bízza meg. A projektmenedzsmenti 

feladatok ellátásának megbízási díja: 2.913.386,- Ft+ÁFA. A nyilvánosság 

biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának megbízási díja: 314.961,- Ft+ÁFA. A 

megbízás díját Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartalékból 

történő átcsoportosítást követően a dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott céggel/vállalkozóval 

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: 

279/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 63/2018. (III.28.) számú ÖK. határozatban foglalt „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című 

pályázat (Pályázati felhívás kódja PM_ONKORMUT_2018) keretében a 

projektmenedzsmenti, valamint a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok 

teljes körű ellátásával a QUAPRO Kft-t (8200 Veszprém, Eötvös utca 4.; adószám: 

13331432-2-19; cégjegyzékszám: 19-09-507764 )  bízza meg. A projektmenedzsmenti 

feladatok ellátásának megbízási díja: 2.913.386,- Ft+ÁFA. A nyilvánosság 

biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának megbízási díja: 314.961,- Ft+ÁFA. A 

megbízás díját Ócsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartalékból 

történő átcsoportosítást követően a dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott céggel/vállalkozóval 

kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.4.Tárgy: Az új Településképi rendelet és a Településképi arculati kézikönyv 

tervezett módosításához kapcsolódó partnerségi és államigazgatási egyeztetési 

folyamat megindítása 

 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

1.) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Településképi rendelet 

tervezetének és a Településképi arculati kézikönyvének módosításához kapcsolódó 

partnerségi és államigazgatási egyeztetési folyamat megindítását. 
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2.) Felkéri a polgármestert, hogy Ócsa Város Településképi rendeletének és Településkép 

arculati kézikönyvének partnerségi és államigazgatási egyeztetését a hatályos 

jogszabályokban előírt módon folytassa le. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

280/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

1.) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Településképi rendelet 

tervezetének és a Településképi arculati kézikönyvének módosításához kapcsolódó 

partnerségi és államigazgatási egyeztetési folyamat megindítását. 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy Ócsa Város Településképi rendeletének és Településkép 

arculati kézikönyvének partnerségi és államigazgatási egyeztetését a hatályos 

jogszabályokban előírt módon folytassa le. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

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

módosítása iránti kérelem elbírálása 

 

 

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

Városüzemeltetési Kft. 2018. évi eredeti költségvetésének 1,5 millió forinttal történő 

módosítását.  

 

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

Városüzemeltetési Kft. 2018. évi eredeti költségvetésének 1,5 millió forinttal történő 

módosítását.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

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

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

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

költségvetésének általános tartalékának terhére biztosítja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

281/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa támogatja az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
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2018. évi eredeti költségvetésének 1.500.000 Ft-tal történő módosítását. Az összeget Ócsa 

Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékának terhére biztosítja. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:       ---  

 

 

Napirend tárgya: 

4.6.Tárgy: Döntés a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 4991 hrsz. 

alatt nyilvántartott, valamint ugyancsak a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában 

lévő ócsai 0131/1 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan ingyenes tulajdonba adása iránti 

igényről 

 

 

Kánai Gergely képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság javasolja a 

határozati javaslatok elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

javaslatok elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy az önkormányzat kb. 1,5 millió forintra 

számíthat a lakbérek bevételéből. 2018-ban a Városüzemeltetési Kft. 2,4 millió forintot költött 

különböző javításokra (természetesen ezt az Eszközkezelő kifizette). Közterület 

karbantartásra havi bruttó 460.000.- Ft-ot kaptak az MNV Zrt-től. Elmondja még, hogy az 

Eszközkezelő a nyáron tervezett egy nagyobb karbantartási munkát, (verébdeszka, lécek 

lakkozása) de ez elmaradt, erre 25 millió forint körüli összeget szánt.  

 

Kánai Gergely képviselő javasolja, hogy a kerékpárút-kiépítés iránti igényt is terjesszék 

ismételten elő.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) a Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevő természetes személyek 

otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 

Törvény) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ingyenes tulajdonba adás keretében 

önkormányzati tulajdonba került – a Törvény 1. mellékletében felsorolt – ingatlanok 

általános karbantartása, valamint az esetleges felújítási munkálatok ellátása céljából 

Magyarország Kormányától 35.000.000 Ft támogatást kíván igényelni a 

szerződésmódosítási moratórium 2 éves időtartamára. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti támogatási kérelem 

elkészítésére és Magyarország Kormánya részére történő megküldésére. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

282/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevő természetes személyek 

otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 
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Törvény) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ingyenes tulajdonba adás keretében 

önkormányzati tulajdonba került – a Törvény 1. mellékletében felsorolt – ingatlanok 

általános karbantartása, valamint az esetleges felújítási munkálatok ellátása céljából 

Magyarország Kormányától 35.000.000 Ft támogatást kíván igényelni a 

szerződésmódosítási moratórium 2 éves időtartamára. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti támogatási kérelem 

elkészítésére és Magyarország Kormánya részére történő megküldésére. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

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

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) a Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. 

határozatban foglaltak alapján Ócsa város közigazgatási területén belül felépített 80 

családi házba történő rászorult személyek beköltöztetésével, valamint a Nemzeti 

Eszközkezelő Programban résztvevő természetes személyek otthonteremtésének 

biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 19. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján a Törvény 1. mellékletében felsorolt ingatlanok 

ingyenes tulajdonba adással felmerült önkormányzati többletkiadások, továbbá a 

beköltöztetett lakosok közlekedésével kapcsolatos folyamatos problémák miatt – az 

ún. Szociális Lakópark központi belterülettől történő elszigeteltségérzet enyhítése 

érdekében – kerékpárút-kiépítés iránti igényt kíván benyújtani Magyarország 

Kormánya részére a lakópark és a központi belterület között.   

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti igény Magyarország 

Kormánya részére történő benyújtására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

283/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. 

határozatban foglaltak alapján Ócsa város közigazgatási területén belül felépített 80 

családi házba történő rászorult személyek beköltöztetésével, valamint a Nemzeti 

Eszközkezelő Programban résztvevő természetes személyek otthonteremtésének 

biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 19. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján a Törvény 1. mellékletében felsorolt ingatlanok 

ingyenes tulajdonba adással felmerült önkormányzati többletkiadások, továbbá a 

beköltöztetett lakosok közlekedésével kapcsolatos folyamatos problémák miatt – az 

ún. Szociális Lakópark központi belterülettől történő elszigeteltségérzet enyhítése 

érdekében – kerékpárút-kiépítés iránti igényt kíván benyújtani Magyarország 

Kormánya részére a lakópark és a központi belterület között.   

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti igény Magyarország 

Kormánya részére történő benyújtására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős:     1.)---, 2.) polgármester 
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Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja 

alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a 

Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 4991 hrsz. alatt nyilvántartott 

kivett építési terület művelési ágú 8 ha és 9734 m2 alapterületű, valamint ugyancsak a 

Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0131/1 hrsz. alatt nyilvántartott 

kivett anyagbánya és szántó művelési ágú mindösszesen 78 ha és 1757m2 alapterületű 

ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2.) Az 1.) pontban megjelölt ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

településfejlesztés, településrendezés célra kívánja felhasználni.  

3.)  vállalja az 1.) pontban megjelölt ingatlan tulajdonba vételével kapcsolatban felmerülő 

költségek megtérítését.  

4.) nyilatkozik, hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlan nem áll örökségvédelmi/ 

természetvédelmi/helyi/Natura 2000 védettség alatt.  

5.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 

jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen, továbbá az ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó szerződést aláírja.  

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

284/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja 

alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a 

Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 4991 hrsz. alatt nyilvántartott 

kivett építési terület művelési ágú 8 ha és 9734 m2 alapterületű, valamint ugyancsak a 

Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0131/1 hrsz. alatt nyilvántartott 

kivett anyagbánya és szántó művelési ágú mindösszesen 78 ha és 1757m2 alapterületű 

ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2.) Az 1.) pontban megjelölt ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

településfejlesztés, településrendezés célra kívánja felhasználni.  

3.)  vállalja az 1.) pontban megjelölt ingatlan tulajdonba vételével kapcsolatban felmerülő 

költségek megtérítését.  

4.) nyilatkozik, hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlan nem áll örökségvédelmi/ 

természetvédelmi/helyi/Natura 2000 védettség alatt.  

5.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 
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jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen, továbbá az ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó szerződést aláírja.  

Határidő: 1.)-5.) azonnal és folyamatos 

Felelős:     1.)-4.)---, 5.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.7.Tárgy: Döntés Ócsa Város Főépítészének 2019. évre történő megbízásáról 

 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig határozott időre havi 139.000 Ft 

(alanyi adómentes) megbízási díj ellenében Vojnits Csaba Ferenc okl. településmérnököt 

(„egyéni vállalkozó”, székhely: 1201 Budapest, Vörösmarty utca 8/16., adószáma: 60039277-

2-43) bízza meg a főépítészi feladatok ellátásával, 

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

szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

285/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig határozott időre havi 139.000 Ft 

(alanyi adómentes) megbízási díj ellenében Vojnits Csaba Ferenc okl. településmérnököt 

(„egyéni vállalkozó”, székhely: 1201 Budapest, Vörösmarty utca 8/16., adószáma: 60039277-

2-43) bízza meg a főépítészi feladatok ellátásával, 

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

szerződés aláírására. 

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

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.8.Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) 

Ócsai Baptista Gyülekezet részére történő használatba adásáról 

 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 
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Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat 

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete: 

1.) úgy dönt, hogy a 2019. január 1. napjától kezdődően kizárólagos tulajdonában lévő 

ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2364 Ócsa, Kőrisfa utca 5. szám 

alatti ingatlant az Ócsai Baptista Gyülekezet részére ingyenesen használatba adja 

2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időre, kétheti 

rendszerességgel, alkalmanként tartandó egyházi közösségi alkalmak céljából, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerinti szerződést 

készítse elő és annak aláírásáról gondoskodjon. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

286/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) úgy dönt, hogy a 2019. január 1. napjától kezdődően kizárólagos tulajdonában lévő 

ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2364 Ócsa, Kőrisfa utca 5. szám 

alatti ingatlant az Ócsai Baptista Gyülekezet részére ingyenesen használatba adja 

2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időre, kétheti 

rendszerességgel, alkalmanként tartandó egyházi közösségi alkalmak céljából, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerinti szerződést 

készítse elő és annak aláírásáról gondoskodjon. 

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

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

Napirend tárgya: 

4.9.Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) 

Szakszon Réka egyéni vállalkozó részére történő használatba adásáról 

 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete: 

1.) úgy dönt, hogy a 2019. január 1. napjától kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 4976 

hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2364 Ócsa, Kőrisfa utca 5. szám alatti ingatlant 

jelen napirend mellékletét képező használati szerződésben foglalt feltételekkel 

Szakszon Réka egyéni vállalkozó részére ingyenesen, 2019. január 1. napjától 2019. 

december 31. napjáig tartó határozott időre használatba adja, a Menetszél Egyesület 

önkéntes programjainak megtartása céljából, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerinti szerződést 

készítse elő és annak aláírásáról gondoskodjon. 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

287/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) úgy dönt, hogy a 2019. január 1. napjától kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 4976 

hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2364 Ócsa, Kőrisfa utca 5. szám alatti ingatlant 

jelen napirend mellékletét képező használati szerződésben foglalt feltételekkel 

Szakszon Réka egyéni vállalkozó részére ingyenesen, 2019. január 1. napjától 2019. 

december 31. napjáig tartó határozott időre használatba adja, a Menetszél Egyesület 

önkéntes programjainak megtartása céljából, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerinti szerződést 

készítse elő és annak aláírásáról gondoskodjon. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.10.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

és a hozzá kapcsolódó Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Buza Ernő képviselő elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati javaslat 

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) Ócsa Város Önkormányzatának 2016-2020 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját és a hozzá kapcsolódó Intézkedési Tervet a napirend mellékletében foglaltak 

szerinti módosítással elfogadja, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a határozat Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Pest Megyei Kirendeltség Felzárkózási és Képzési Osztály részére történő megküldéséről 

intézkedjen. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

288/2018. (XII. 19.) számú ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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1.) Ócsa Város Önkormányzatának 2016-2020 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját és a hozzá kapcsolódó Intézkedési Tervet a napirend mellékletében 

foglaltak szerinti módosítással elfogadja, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a határozat Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Pest Megyei Kirendeltség Felzárkózási és Képzési Osztály részére történő megküldéséről 

intézkedjen. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős:     1.)--; 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.11.Tárgy: Döntés a polgármester és alpolgármester 2018. évben végzett 

munkájának elismeréséről 

 

 

Bukodi Károly polgármester bejelenti érintettségét és kéri, hogy szavazhasson a 

napirendben. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester részére a szavazás lehetőségét megadja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

289/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester részére a 

szavazás lehetőségét megadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy Bukodi Károly 

polgármester részére kéthavi illetményével megegyező összeg kerüljön kifizetésre a 2018-ban 

végzett munkája elismeréseként.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester részére a 2018. évben végzett kiemelkedő 

munkája elismeréseként kéthavi illetményével megegyező összeg kifizetését rendeli el. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

290/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester részére a 

2018. évben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként kéthavi illetményével megegyező 

összeg kifizetését rendeli el. 

Határidő: azonnal  
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Felelős:      pénzügyi irodavezető 

 

 

Horváth Tamás alpolgármester bejelenti érintettségét és kéri, hogy szavazhasson a 

napirendben.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Horváth Tamás alpolgármester részére a szavazás lehetőségét megadja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

291/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Tamás alpolgármester részére a 

szavazás lehetőségét megadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy Horváth Tamás 

alpolgármester részére egy havi illetményével megegyező összeg kerüljön kifizetésre a 2018-

ban végzett munkája elismeréseként.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete javasolja a Polgármesternek, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § g) pontjában biztosított munkáltatói jogkörében 

eljárva Horváth Tamás alpolgármester személye vonatkozásában a 2018. évben végzett 

munkájának elismeréseként egy havi illetményével megegyező összeg kifizetéséről 

rendelkezzen. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

292/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Polgármesternek, hogy 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § g) 

pontjában biztosított munkáltatói jogkörében eljárva Horváth Tamás alpolgármester személye 

vonatkozásában a 2018. évben végzett munkájának elismeréseként egy havi illetményével 

megegyező összeg kifizetéséről rendelkezzen. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester és pénzügyi irodavezető 

 

 

Napirend tárgya: 

4.12.Tárgy: Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 

munkabérének felülvizsgálata 
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Bukodi Károly polgármester javasolja, hogy az újság szerkesztéséért, tördeléséért az 

ügyvezető asszony bérét bruttó 216.000.- Ft-ra (nettó: 150.000.- Ft) emeljék fel. 

Hangsúlyozza, hogy az ügyvezetői fizetéshez ez esetben sem nyúlnak, ez bruttó 384.000.- Ft, 

sem pedig az 50.000.- Ft-os költségtérítéshez. Ez az emelés az újság szerkesztésével és 

tördelésével kapcsolatos feladatokra vonatkozik. Nem tudják külön szedni, hogy ennyi az 

ügyvezetői bére, ennyi az újság szerkesztésének bére, hanem lesz az ügyvezető asszonynak 

egy új bruttó bére.  

 

Kánai Gergely képviselő javasolja, hogyha ez ilyen bonyolult, akkor az ügyvezetők az 

ügyvezetésért kapjanak fizetést. A tördelésért az ügyvezető asszony adjon egy számlát 

megbízási szerződés keretében. Válasszák szét ezeket a dolgokat, mert ez így eléggé átfedi 

egymást. Emlékeztet arra, hogy a múltkori testületi ülésen a Városüzemeltetési Kft. 

ügyvezetőjének elutasította a testület a béremelési kérelmét. Rendezzék ezeket a feladatokat, 

de az ügyvezetők az ügyvezetésért kapják a pénzüket. Szerinte az ügyvezetői tevékenységet 

szét kell választani a tördelői munkától.  

 

Bukodi Károly polgármester ismételten hangsúlyozza, hogy az ügyvezetői fizetéshez Paksi 

Zita esetében sem nyúlnak.  

 

Puskás Imre képviselő javasolja, hogy vegyék bele Paksi Zita munkaköri leírásába az újság 

szerkesztését és tördelését, ha ez segítség.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy két határozati javaslatról kell a testületnek 

szavaznia. Az első arról szól, hogy az újság szerkesztésével és tördelésével kapcsolatos 

feladatok ellátásával az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Kft. megbízzák. Ezt követően 

szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Kisbíró helyi önkormányzati havilap szerkesztésével és tördelésével 

kapcsolatos feladatok ellátásával megbízza az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2019. január 1. napjától határozatlan időre 

bruttó 216.000 Ft vállalkozási díj ellenében, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 

2019. évi költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. 

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

előkészítésére és felhatalmazza annak aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

293/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Kisbíró helyi önkormányzati havilap szerkesztésével és tördelésével 

kapcsolatos feladatok ellátásával megbízza az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2019. január 1. napjától határozatlan időre 

bruttó 216.000 Ft vállalkozási díj ellenében, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 

2019. évi költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. 
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2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 

előkészítésére és felhatalmazza annak aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2018. december 31. 

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

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 100 %-os tulajdonosa, e jogkörében eljárva 

1.) Paksi Zita sz. Paksi Zita (Budapest, 1975. június 8., an.: Hajnal Ilona Julianna, TAJ: 

082 100 487, aj.: 8396042241, 1182 Budapest, Tarkő u. 56/B. szám alatti lakos), mint 

az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetőjének munkabérét felülvizsgálta, és az Ócsai Kisbíró szerkesztésével és 

tördelésével járó feladatokra tekintettel az ügyvezetői munkabéreként  2019. január 1. 

napjától bruttó 600.000 Ft-ot állapít meg, 

2.) az ügyvezető részére a 283/2016. (XI. 30.) számú ÖK. határozatával megállapított 

mértékű üzemanyag-költségtérítést változatlanul fenntartja,  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződéssel és munkaköri leírással 

kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

294/2018. (XII. 19.) sz. ÖK Határozat 

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

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100 %-os tulajdonosa, e jogkörében 

eljárva 

1.) Paksi Zita sz. Paksi Zita (Budapest, 1975. június 8., an.: Hajnal Ilona Julianna, TAJ: 

082 100 487, aj.: 8396042241, 1182 Budapest, Tarkő u. 56/B. szám alatti lakos), mint 

az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetőjének munkabérét felülvizsgálta, és az Ócsai Kisbíró szerkesztésével és 

tördelésével járó feladatokra tekintettel az ügyvezetői munkabéreként  2019. január 1. 

napjától bruttó 600.000 Ft-ot állapít meg, 

2.) az ügyvezető részére a 283/2016. (XI. 30.) számú ÖK. határozatával megállapított 

mértékű üzemanyag-költségtérítést változatlanul fenntartja,  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződéssel és munkaköri leírással 

kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal és 2019. január 1. 

Felelős:     1.)- 3.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

7. Egyebek 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy 2016. január 1-től 2018. év nyaráig 

vizsgálták a közművelődési rendeleteket, a közművelődés működését és mindent rendben 

találtak. Ezt követően pár gondolatot idéz a vizsgálati anyagból!  
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A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly             dr. Molnár Csaba 

            polgármester                jegyző 

 


