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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 30. napján 1600 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

dr. Gallai Zoltán képviselő 

Hantos Péter képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

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

hogy a Képviselő-testület határozatképes, 9 fővel határozatképes. A napirendhez észrevétel 

nem érkezett, ezért szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a kiküldött napirendet tárgyalásra elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

5/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet tárgyalásra 

elfogadja. 

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 
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3. Munkaterv szerinti napirendek 

 

3.1. Tárgy: …./2019./…/ önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának 

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

(költségvetési előirányzat módosítás) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése (ELSŐ OLVASAT) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.3. Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra 

vonatkozó gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.5. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bizottságai 2019. évi 

munkatervének elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.6. Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

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

szabályszerűségéről szóló független belső ellenőri jelentés és a jelentés alapján 

készített intézkedési terv teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: Az ócsai 0291/33 és 0291/35 helyrajzi számú ingatlanok beépíthetőségének 

vonatkozásában benyújtott kérelem elbírálása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: Döntés az általános iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Döntés a Bethlen Gábor utcában közvilágítás bővítése tárgyban benyújtott 

lakossági kérelemmel kapcsolatban 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete támogatás iránti kérelmének 

elbírálása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: Döntés a Gyémánt Flamingók Sportegyesület támogatási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.7. Tárgy: Döntés partnerségi együttműködésről a „Templomaink ahogyan még nem 

láttad...” című program megvalósulásában való részvételhez 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Döntés a Dózsa György utca Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi 

Óvoda előtti szakaszának egyirányúsításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1. Tárgy: Az ún. Ócsai Szociális Lakóparkban található lakóingatlanok ingyenes 

tulajdonba vételével kapcsolatos egyes döntések meghozatala 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett 

intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

6/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

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

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy március 4-én megnyitja kapuit a Dózsa 

György téri óvoda. Előre láthatóan március 1-jén lesz az ünnepélyes megnyitó. Elmondja 

még, hogy a jövő héten indul a kivitelezői munka a Szabadidőközpontban. A Damjanich utca 

– Székesi utca felújítása tárgyában a közbeszerzés még nem indult el, várhatóan 1-2 héten 

belül ez is elindul. A kerékpárúttal kapcsolatban most kaptak egy hiánypótlást, ezt benyújtják 

a meghatározott időpontig. A csapadékvíz-elvezetési pályázaton és a hivatali 
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bérkompenzációs pályázaton is dolgoznak és beadják a megfelelő időben. Ezt követően 

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

jelenlegi állásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

7/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: …./2019./…/ önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város 

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

rendelet módosításáról (költségvetési előirányzat-módosítás) 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági 

Bizottság javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

 

(…)/2019. (...) önkormányzati rendelet 

Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 

3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) 

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

 

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

és bevételi főösszegét: 1.355.666.559 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-háromszázötvenötmillió-

hatszázhatvanhatezer-ötszázötvenkilenc forintban határozza meg. 

 

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

 

1.218.887.151 Ft Költségvetési bevétellel 

-1.324.098.208 Ft Költségvetési kiadással 

-105.211.057 Ft Költségvetési egyenleggel 
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 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  

 (14.425.493 Ft) +(-119.636.550) Ft=- 105.211.057 Ft/ 

 

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

miatt nem változott. 

 

2. § 

 

Az R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A 3.§ (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú 

műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. mellékletében foglaltak szerint határozza 

meg a Képviselő-testület. 

 

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 
forintban 

 

1.) Közhatalmi bevétel 466.845.020  

2.) Intézményi működési bevétel 123.707.564  

3.) Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 

54.225.250  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 
forintban 

(3) Önkormányzati működés támogatásai: 435.571.435 

 
forintban 

(4)  Felhalmozási bevételek: 

1.) Felhalmozási bevétel 70.000.000  

2)  Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 200.000 

3.) Felhalmozási  célú támogatás: 68.297.882 

 

(5) Finanszírozási bevétel 136.779.408 
forintban  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.355.666.559 

 
forintban 

(6) Önkormányzat működési kiadásai: 1 056.429.282 

 

1.) Személyi juttatások 382.084.975 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 90.905.918 

3.) Dologi kiadások 398.371.893 

4.) Egyéb működési célú kiadások 158.460.176 

4.1

) 

Ebből:  Egyéb működési célú  támogatások Áh 

belülre 

24.637.000 

4.2

) 

             Céljellegű támogatások Áh-kívülre 133.724.244 
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4.3

) 

             Előző évi elszámolásból származó 

befizetés 

98.932 

5.) Szociális kiadások 

(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. 

számú tájékoztató tábla tartalmazza 

26.606.320 

 

(7) Tartalék: 34.817.546 
forintban 

 

a) Általános tartalék 1.307.756  

b) Céltartalék 33.509.790  

 
forintban 

(8) Felhalmozási költségvetés kiadásai:  232.851.380 

 
forintban 

a) Beruházások 54.108.022 

b) Felújítások 178.143.358 

c) Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás) 600.000 

 
forintban 

(9) Finanszírozási célú kiadások: 31.568.351 

 

Ebből: 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 17.142.858 

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 14.425.493 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:  1.355.666.559 

 

(10) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerint bontásban a 1.2, 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. Az 

Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai: 

 

a) Kötelező feladatok 

aa) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatok. 

 

b) Önként vállalt feladatok 

ba) fizikoterápia 

bb) labor helyi tevékenysége 

bc) civil szervezetek támogatása 

 

c) Állami, államigazgatási feladatok 

ca) helyi jogalkotás 

cb) építésügyi helyi igazgatás 

cc) adóigazgatás 

cd) szociális igazgatás 

ce) közterület-felügyelet 
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(11) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 

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

 

3. § 

 

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

 

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

1.340.010.078 Ft-ban határozza meg. 

 

Önkormányzat Működési támogatásai  435.571.435 Ft 

Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről 51.765.888 Ft 

Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről 68.297.882 Ft 

Közhatalmi bevételek: 466.845.020 Ft 

Működési bevétel: 110.771.731 Ft 

Felhalmozási bevételek: 70.200.000 Ft 

Maradvány igénybevétele 136.558.122.Ft 

 

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

1.340.010.078 Ft-ban határozza meg. 

 

(3)  

Személyi juttatások: 63.155.168 Ft 

Munkaadókat terhelő jár. 13.713.212 Ft 

Dologi kiadások: 280.949.289 Ft 

Ellátottak pénzbeni juttatásai: 26.606.320 Ft 

Egyéb működési célú kiadások: 158.460.176 Ft 

Tartalékok: 34.817.546 Ft 

Felhalmozási költségvetési kiadások: 226.310.469 Ft 

Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre: 17.142.858 Ft 

Előző évi megelőlegezés visszafizetése: 14.425.493 Ft 

Intézményfinanszírozás kiadásai: 504.429.547 Ft 

 

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

kiadásait a 9.1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

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

finanszírozási kiadások összege: 504.429.547 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati 

Társulásnak utalandó összeg 23.137.000 Ft. 

 

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

fő.” 

 

4. § 

 

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

 

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

178.771.828 Ft-ban határozza meg. 
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Intézményi működési bevétel: 1.923.833 Ft 

Előző évi maradvány felhasználás: 221.286 Ft 

OGY Képviselő-választásra támogatás: 2.459.362 Ft 

Normatív állami támogatás: 105.310.833 Ft 

Önkormányzati támogatás: 68.856.514 Ft 

 

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

178.771.828 Ft-ban határozza meg. 

 

Személyi juttatások: 119.464.575 Ft 

Munkaadókat terhelő jár. 24.612.114 Ft 

Dologi kiadások: 33.193.139 Ft 

Egyéb beruházási célú kiadások: 1.502.000 Ft 

 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.2. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

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

köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 45.000 Ft,  

 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000 Ft. 

 

(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 27 főben állapította meg.” 

 

5. § 

 

Az R. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2018. évi bevételi előirányzatát 327.928.428 Ft-ban határozza 

meg.  

 

Intézményi működési bevétel: 10.992.000 Ft 

Normatív állami támogatás: 217.410.328 Ft 

Önkormányzati támogatás: 99.526.100 Ft 

 

 

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

Manóvár Bölcsőde 2018. évi kiadási előirányzatát 327.928.428 Ft-ban határozza meg. 

 

Személyi juttatások: 192.884.470 Ft 

Munkaadókat terhelő jár. 51.110.958 Ft 

Dologi kiadások: 81.416.465 Ft 

Egyéb eszköz beszerzések: 2.516.535 Ft 

 

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait a 9.3.sz. melléklet tartalmazza.  

 

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

Bölcsőde létszámkeretét 53 +7 főben állapítja meg.” 
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6.§ 
A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2018. évi bevételi előirányzatát 

13.385.772 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel: 20.000 Ft 

Működési célú átvett pénzeszközök: 40.000 Ft 

Normatív állami támogatás: 13.325.772 Ft  

 

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

13.385.772 Ft-ban határozza meg. 

 

Személyi juttatások: 6.580.762 Ft 

Munkaadókat terhelő jár. 1.469.634 Ft 

Dologi kiadások: 2.813.000 Ft 

Beruházások (Könyvállomány növekedés): 2.522.376 Ft 

 

Az önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 

9.4.sz. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 2 főben állapítja meg.”  

 

7. § 

 

A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 1.307.756. Ft általános tartalékot és 33.509.790 Ft 

céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja 

magának. 

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület 

fenntartja magának.” 

 

8. § 

 

Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

9. § 

 

Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

10. § 

 

Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 

11. § 

 

Az R. 1.4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
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12. § 
 

Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

13. § 
 

Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

14. § 
 

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

 

15. § 
 

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 

16. § 
 

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

 

17. § 

 

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

 

18.§ 

 

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

 

19. § 

 

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

 

20. § 
 

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

 

21. § 
 

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

 

22.§ 

 

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

 

23.§ 

 

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

 

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

december 30. napjától kell alkalmazni. 

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

 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a  

 

1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletet 

Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 

3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Ócsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) 

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

 

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

és bevételi főösszegét: 1.355.666.559 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-háromszázötvenötmillió-

hatszázhatvanhatezer-ötszázötvenkilenc forintban határozza meg. 

 

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

 

 

1.218.887.151 Ft Költségvetési bevétellel 

-1.324.098.208 Ft Költségvetési kiadással 

-105.211.057 Ft Költségvetési egyenleggel 

 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  

 (14.425.493 Ft) +(-119.636.550) Ft=- 105.211.057 Ft/ 

 

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

miatt nem változott. 

 

2. § 

 

Az R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A 3.§ (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. mellékletében 

foglaltak szerint határozza meg a Képviselő-testület. 
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(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 
forintban 

 

1.) Közhatalmi bevétel 466.845.020  

2.) Intézményi működési bevétel 123.707.564  

3.) Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 

54.225.250  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 
forintban 

(3) Önkormányzati 

működés támogatásai: 435.571.435 

 
forintban 

(4)  Felhalmozási bevételek: 

1.) Felhalmozási bevétel 70.000.000  

2)  Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 200.000 

3.) Felhalmozási  célú támogatás: 68.297.882 

 

(5) Finan

Finanszírozási bevétel 136.779.408 
forintban  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.355.666.559 

 
forintban 

(6) Önko

rmányzat működési kiadásai: 1 056.429.282 

 

1.) Személyi juttatások 382.084.975 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 90.905.918 

3.) Dologi kiadások 398.371.893 

4.) Egyéb működési célú kiadások 158.460.176 

4.1

) 

Ebből:  Egyéb működési célú  támogatások Áh 

belülre 

24.637.000 

4.2

) 

             Céljellegű támogatások Áh-kívülre 133.724.244 

4.3

) 

             Előző évi elszámolásból származó 

befizetés 

98.932 

5.) Szociális kiadások 

(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. 

számú tájékoztató tábla tartalmazza 

26.606.320 

 

(7) Tarta

lék: 34.817.546 
forintban 

 

a) Általános tartalék 1.307.756  

b) Céltartalék 33.509.790  

 
forintban 
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(8) Felha

lmozási költségvetés kiadásai:  232.851.380 

 
forintban 

a) Beruházások 54.108.022 

b) Felújítások 178.143.358 

c) Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás) 600.000 

 
forintban 

(9) Finan

szírozási célú kiadások: 31.568.351 

 

Ebből: 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 17.142.858 

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 14.425.493 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:  1.355.666.559 

 

(10) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerint bontásban a 1.2, 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. Az 

Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai: 

 

a) Kötelező feladatok 

aa) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatok. 

 

b) Önként vállalt feladatok 

ba) fizikoterápia 

bb) labor helyi tevékenysége 

bc) civil szervezetek támogatása 

 

c) Állami, államigazgatási feladatok 

ca) helyi jogalkotás 

cb) építésügyi helyi igazgatás 

cc) adóigazgatás 

cd) szociális igazgatás 

ce) közterület-felügyelet 

 

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

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

 

3. § 

 

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

 

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

1.340.010.078 Ft-ban határozza meg. 

 

Önkormányzat Működési támogatásai  435.571.435 Ft 

Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről 51.765.888 Ft 
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Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről 68.297.882 Ft 

Közhatalmi bevételek: 466.845.020 Ft 

Működési bevétel: 110.771.731 Ft 

Felhalmozási bevételek: 70.200.000 Ft 

Maradvány igénybevétele 136.558.122.Ft 

 

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

1.340.010.078 Ft-ban határozza meg. 

 

(3)  

Személyi juttatások: 63.155.168 Ft 

Munkaadókat terhelő jár. 13.713.212 Ft 

Dologi kiadások: 280.949.289 Ft 

Ellátottak pénzbeni juttatásai: 26.606.320 Ft 

Egyéb működési célú kiadások: 158.460.176 Ft 

Tartalékok: 34.817.546 Ft 

Felhalmozási költségvetési kiadások: 226.310.469 Ft 

Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre: 17.142.858 Ft 

Előző évi megelőlegezés visszafizetése: 14.425.493 Ft 

Intézményfinanszírozás kiadásai: 504.429.547 Ft 

 

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

kiadásait a 9.1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

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

finanszírozási kiadások összege: 504.429.547 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati 

Társulásnak utalandó összeg 23.137.000 Ft. 

 

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

fő.” 

 

4. § 

 

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

 

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

178.771.828 Ft-ban határozza meg. 

 

Intézményi működési bevétel: 1.923.833 Ft 

Előző évi maradvány felhasználás: 221.286 Ft 

OGY Képviselő-választásra támogatás: 2.459.362 Ft 

Normatív állami támogatás: 105.310.833 Ft 

Önkormányzati támogatás: 68.856.514 Ft 

 

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

178.771.828 Ft-ban határozza meg. 

 

Személyi juttatások: 119.464.575 Ft 

Munkaadókat terhelő jár. 24.612.114 Ft 

Dologi kiadások: 33.193.139 Ft 



15 

 

Egyéb beruházási célú kiadások: 1.502.000 Ft 

 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.2. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

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

köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 45.000 Ft,  

 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000 Ft. 

 

(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 27 főben állapította meg.” 

 

5. § 

 

Az R. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2018. évi bevételi előirányzatát 327.928.428 Ft-ban határozza 

meg.  

 

Intézményi működési bevétel: 10.992.000 Ft 

Normatív állami támogatás: 217.410.328 Ft 

Önkormányzati támogatás: 99.526.100 Ft 

 

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

Manóvár Bölcsőde 2018. évi kiadási előirányzatát 327.928.428 Ft-ban határozza meg. 

 

Személyi juttatások: 192.884.470 Ft 

Munkaadókat terhelő jár. 51.110.958 Ft 

Dologi kiadások: 81.416.465 Ft 

Egyéb eszköz beszerzések: 2.516.535 Ft 

 

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait a 9.3.sz. melléklet tartalmazza.  

 

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

Bölcsőde létszámkeretét 53 +7 főben állapítja meg.” 

 

6.§ 
A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2018. évi bevételi előirányzatát 

13.385.772 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel: 20.000 Ft 

Működési célú átvett pénzeszközök: 40.000 Ft 

Normatív állami támogatás: 13.325.772 Ft  

 

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

13.385.772 Ft-ban határozza meg. 
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Személyi juttatások: 6.580.762 Ft 

Munkaadókat terhelő jár. 1.469.634 Ft 

Dologi kiadások: 2.813.000 Ft 

Beruházások (Könyvállomány növekedés): 2.522.376 Ft 

 

Az önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 

9.4.sz. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 2 főben állapítja meg.”  

 

7. § 

 

A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 1.307.756. Ft általános tartalékot és 33.509.790 Ft 

céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja 

magának. 

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület 

fenntartja magának.” 

 

8. § 

 

Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

9. § 

 

Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

10. § 

 

Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 

11. § 

 

Az R. 1.4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 

12. § 
 

Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

13. § 
 

Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

14. § 
 

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

 

15. § 
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Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 

16. § 
 

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

 

17. § 

 

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

 

18.§ 

 

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

 

19. § 

 

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

 

20. § 
 

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

 

21. § 
 

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

 

22.§ 

 

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

 

23.§ 

 

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

 

24.§ 

 

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

december 30. napjától kell alkalmazni. 

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

 

 

Napirend tárgya: 

3.2.Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése (ELSŐ 

OLVASAT) 

 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a határozati javaslat 

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 



18 

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

a határozati javaslatot a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy részben örül, hogy a bizottságok elfogadják az 

első olvasatot, de nem érti, hogy miért nem tűnik fel, hogy a Városüzemeltetési Kft-nek 35 %-

kal magasabb a költségvetése a tavalyi évhez képest. Úgy gondolja, hogy ez az emelkedés 

több részből tevődik össze. Egyrészt a munkabérek kötelező emelése miatt, másrészt elég 

tetemes az a sor, amellyel a Kft-nek számolnia kell, mert elég széles spektrumban működik. 

Megjegyzi, a maga részéről még mindig lát pár millió forint megspórolására lehetősége, ezért 

egyeztetni fog az ügyvezető asszonnyal. Példaként felhozza, hogy a Kft. két közmunkást fel 

szeretne venni, de a két közmunkást meg tudják tartani még egy évig a közmunka 

programban. Elmondja még, ha a vasútállomáson egy nap, egy ember, egy órát takarít, akkor 

annak miért fizessenek ki 2800 Ft/ óra díjat. Úgy gondolja, van olyan takarító állományuk, ha 

csak egyszer takarítanak, akkor bárki ki tud oda menni és egyszer fel tud takarítani. Be van 

tervezve konténer szállítására 5 millió forint, de ha vesznek autót 10 millió forintért, akkor 

nem érti, hova akarnak bérelni konténert? Tehát van több ilyen tétel, amit át kell beszélniük. 

A kátyúzással kapcsolatban is át kellene gondolni azt, hogy évente ne egy legyen 

kampányszerűen. Azt sem érti, hogy miért kell minden intézményhez külön karbantartót 

foglalkoztatni. Természetesen a költségvetést ezekkel a megjegyzésekkel támogatja. Ezt 

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

1.) a 2019. évi költségvetés tervezetét első olvasatban elfogadja, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet végleges tervezetét legkésőbb 

2019. február 15. napjáig készíttesse el és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

 

8/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a 2019. évi költségvetés tervezetét első olvasatban elfogadja, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet végleges tervezetét legkésőbb 

2019. február 15. napjáig készíttesse el és terjessze a Képviselő-testület elé. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

3.3.Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra 

vonatkozó gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról 

 

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén 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 Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó 

gazdasági programjának időarányos - 2015-2018-ig tartó időszakig terjedő - megvalósulásáról 

készített tájékoztatót elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

9/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. 

közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának időarányos - 2015-2018-ig tartó 

időszakig terjedő - megvalósulásáról készített tájékoztatót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.4.Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

a határozati javaslatot a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) elfogadja Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervét, 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett közbeszerzési tervben szereplő 

közbeszerzések előkészítésére, továbbá a közbeszerzési terv folyamatos felülvizsgálatára. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

10/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) elfogadja Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervét, 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett közbeszerzési tervben szereplő 

közbeszerzések előkészítésére, továbbá a közbeszerzési terv folyamatos felülvizsgálatára. 

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

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

3.5.Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bizottságai 2019. évi 

munkatervének elfogadása 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2019. évi munkatervét 

elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

11/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

2019. évi munkatervét elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:    Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság 

2019. évi munkatervét elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

 

12/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és 

Természetvédelmi Bizottság 2019. évi munkatervét elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:   Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnöke 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 2019. évi munkatervét elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

13/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 2019. évi 

munkatervét elfogadja. 

Határidő: ---- 
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Felelős:    Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság 2019. évi munkatervét elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

14/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság 2019. évi 

munkatervét elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:   Gazdasági Bizottság elnöke 

 

 

Napirend tárgya: 

3.6.Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 

 

 

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

javasolja a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján 

az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város Önkormányzat 

között hatályban lévő Együttműködési megállapodást felülvizsgálta és ennek 

értelmében a jelen napirend mellékleteként csatolt Együttműködési megállapodást, az 

abban foglalt tartalommal jóváhagyólag elfogadja.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott Együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

15/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján 

az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város Önkormányzat 

között hatályban lévő Együttműködési megállapodást felülvizsgálta és ennek 

értelmében a jelen napirend mellékleteként csatolt Együttműködési megállapodást, az 

abban foglalt tartalommal jóváhagyólag elfogadja.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott Együttműködési 

megállapodás aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos 
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Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

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

szabályszerűségéről szóló független belső ellenőri jelentés és a jelentés alapján 

készített intézkedési terv teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 

 

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

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

továbbiakban: Kft.) 100 %-os tulajdonosa az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Kft. 2017. 

évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakra készített 

intézkedési tervvel kapcsolatos beszámolóját elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

16/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

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

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

Kulturális Szolgáltató Kft. 2017. évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló 

jelentésben foglaltakra készített intézkedési tervvel kapcsolatos beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ---- 

Napirend tárgya: 

4.2.Tárgy: Az ócsai 0291/33 és 0291/35 helyrajzi számú ingatlanok 

beépíthetőségének vonatkozásában benyújtott kérelem elbírálása 

 

 

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

napirendet és nem támogatja a kérelmet.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) nem támogatja, hogy a hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv 

tartalmától eltérően az ócsai 0291/33 és 0291/35 helyrajzi számú ingatlanokon 

lakóépületek elhelyezésre kerüljenek, mivel az érintett ingatlanok Mko-3 jelű, 

településfejlesztési szempontból korlátos mezőgazdasági terület övezetébe (0291/33 

hrsz.), illetve K-T jelű, temető terület övezetébe (0291/35) soroltak, mely övezetekben 

lakóépület elhelyezése nem megengedett, valamint 

2.) felhívja a figyelmet arra, hogy az ócsai 0291/33 és 0291/35 helyrajzi számú 

ingatlanokon lakóház elhelyezésének feltételei csak a hatályos településrendezési 
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eszközök jövőbeni módosítása mellett biztosíthatók, de ennek részletei és feltételei 

önálló kérdéskörben vizsgálandók, 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.)-2.) pontban foglaltakról a kérelmezőt megfelelően 

tájékoztassa. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

17/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) nem támogatja, hogy a hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv 

tartalmától eltérően az ócsai 0291/33 és 0291/35 helyrajzi számú ingatlanokon 

lakóépületek elhelyezésre kerüljenek, mivel az érintett ingatlanok Mko-3 jelű, 

településfejlesztési szempontból korlátos mezőgazdasági terület övezetébe (0291/33 

hrsz.), illetve K-T jelű, temető terület övezetébe (0291/35) soroltak, mely övezetekben 

lakóépület elhelyezése nem megengedett, valamint 

2.) felhívja a figyelmet arra, hogy az ócsai 0291/33 és 0291/35 helyrajzi számú 

ingatlanokon lakóház elhelyezésének feltételei csak a hatályos településrendezési 

eszközök jövőbeni módosítása mellett biztosíthatók, de ennek részletei és feltételei 

önálló kérdéskörben vizsgálandók, 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.)-2.) pontban foglaltakról a kérelmezőt megfelelően 

tájékoztassa. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal 

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: Döntés az általános iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről 

 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a határozati javaslat 

elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által a 2019/2020. tanévre tervezetként 

megjelölt általános iskolai felvételi körzethatárokat változtatás nélkül elfogadja és javasolja a 

2019/2020. tanévre nézve,  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala Hatósági Főosztálya részére a szükséges tájékoztatási kötelezettségnek 2019. 

február 8. napjáig tegyen eleget. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

18/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által a 2019/2020. tanévre tervezetként 

megjelölt általános iskolai felvételi körzethatárokat változtatás nélkül elfogadja és javasolja a 

2019/2020. tanévre nézve,  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala Hatósági Főosztálya részére a szükséges tájékoztatási kötelezettségnek 2019. 

február 8. napjáig tegyen eleget. 

Határidő: 1.) azonnal és folyamatos, 2.) 2019. február 8. 

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.4.Tárgy: Döntés a Bethlen Gábor utcában közvilágítás bővítése tárgyban benyújtott 

lakossági kérelemmel kapcsolatban 

 

 

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

lámpatest felszerelését. 

 

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

felszerelését. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy támogatja Petrovics Lajosné 2364 Ócsa, Bethlen G utca 2/c. szám 

(ócsai 2302/1 hrsz.) alatti lakos kérelmét azzal kapcsolatban, hogy az ingatlana 

előtti oszlopra közvilágítási lámpatest kerüljön felszerelésre, 

2.) megbízza az Eurovill Kft.-t mint Ócsa Város Közvilágítási hálózatának 

üzemeltetőjét, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a közvilágítási 

lámpatest felszerelésével kapcsolatos kivitelezési munkálatokat végezze el. A 

vállalkozási díj: 88.824,- Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetés beruházási kiadások terhére biztosítja. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy a 1.) pontnak megfelelően a közvilágítási lámpatest 

felszerelése ügyében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

19/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy támogatja Petrovics Lajosné 2364 Ócsa, Bethlen G utca 2/c. szám 

(ócsai 2302/1 hrsz.) alatti lakos kérelmét azzal kapcsolatban, hogy az ingatlana 

előtti oszlopra közvilágítási lámpatest kerüljön felszerelésre, 

2.) megbízza az Eurovill Kft.-t mint Ócsa Város Közvilágítási hálózatának 

üzemeltetőjét, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a közvilágítási 

lámpatest felszerelésével kapcsolatos kivitelezési munkálatokat végezze el. A 
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vállalkozási díj: 88.824,- Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetés beruházási kiadások terhére biztosítja. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy a 1.) pontnak megfelelően a közvilágítási lámpatest 

felszerelése ügyében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal  

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

 

Napirend tárgya: 

4.5.Tárgy: A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete támogatás iránti kérelmének 

elbírálása 

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete  

1.) az Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületét (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 

2., adószám: 23140190-2-13, képviseletében: Csernák Vilmosné elnök) – Ócsa Város 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások 

képviselő-testületi keretösszeg terhére – 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint 

összeggel támogatja az egyesületi tagok kirándulásának megrendezése céljából.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

20/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületét (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 

2., adószám: 23140190-2-13, képviseletében: Csernák Vilmosné elnök) – Ócsa Város 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások 

képviselő-testületi keretösszeg terhére – 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint 

összeggel támogatja az egyesületi tagok kirándulásának megrendezése céljából.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

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

Felelős:     1.) --  2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.6.Tárgy: Döntés a Gyémánt Flamingók Sportegyesület támogatási kérelméről 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság nem támogatja a kérelmet. 

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság nem támogatja a kérelmet. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Gyémánt Flamingók Sportegyesület (székhely: 2360 Gyál, Báthori u. 
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75., adószám: 18989827-1-13, képviseletében: Gémesi Aranka elnök) által benyújtott 

támogatási kérelmét nem támogatja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

21/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyémánt Flamingók Sportegyesület 

(székhely: 2360 Gyál, Báthori u. 75., adószám: 18989827-1-13, képviseletében: Gémesi 

Aranka elnök) által benyújtott támogatási kérelmét nem támogatja. 

Határidő: --- 

Felelős:    ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.7.Tárgy: Döntés partnerségi együttműködésről a „Templomaink ahogyan még nem 

láttad...” című program megvalósulásában való részvételhez 

 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság támogatja a határozati javaslatot. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy vállalkozási szerződést kíván kötni Vágány Zoltán (1188 Budapest, 

Krepuska Géza sétány 6. II./8., adószáma: 68246408-1-43) egyéni vállalkozóval, azzal 

a céllal, hogy Ócsa város templomairól fotódokumentációt készítsen a „Templomaink 

ahogyan még nem láttad...” elnevezésű alprogram keretében. A vállalkozási díj bruttó 

45.000,- Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének dologi 

kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés elkészítésére és aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

22/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy vállalkozási szerződést kíván kötni Vágány Zoltán (1188 Budapest, 

Krepuska Géza sétány 6. II./8., adószáma: 68246408-1-43) egyéni vállalkozóval, azzal 

a céllal, hogy Ócsa város templomairól fotódokumentációt készítsen a „Templomaink 

ahogyan még nem láttad...” elnevezésű alprogram keretében. A vállalkozási díj bruttó 

45.000,- Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének dologi 

kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés elkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.) azonnal, 2.) azonnal és folyamatos 
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Felelős:     1.) --, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.8.Tárgy: Döntés a Dózsa György utca Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi 

Óvoda előtti szakaszának egyirányúsításáról 

 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 582 hrsz. 

alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú út -, amely természetben az Ócsa, Dózsa 

György utca 585 hrsz. alatt fekszik –, Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda 

előtti mintegy 114 méteres – Martinovics utca és Bem József utca közötti – szakaszát a 

Martinovics utca irányából egyirányúsítani kívánja, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az egyirányúsítással kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

23/2019. (I. 30.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 582 hrsz. 

alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú út -, amely természetben az Ócsa, Dózsa 

György utca 585 hrsz. alatt fekszik –, Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda 

előtti mintegy 114 méteres – Martinovics utca és Bem József utca közötti – szakaszát a 

Martinovics utca irányából egyirányúsítani kívánja, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az egyirányúsítással kapcsolatos feladatok ellátására. 

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

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

6.Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a délelőtt folyamán a Nemzeti 

Eszközkezelő Zrt és az MNV Zrt képviselői jártak a hivatalban és megtörtént a birtokba adás, 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly          dr. Molnár Csaba 

   polgármester           jegyző 

 

 

 

 

 

 


