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J e g y z ő k ö n y v  

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 27. napján 1600 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  

Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Távol van Hantos Péter és Kardos Zoltán 

képviselő. Előadja, hogy két napirend előtti felszólalás lesz. Az egyik napirend előtti 

felszólaló Babák László a Gyáli Járási Hivatal Vezetője, a másik pedig jómaga. Ezt követően 

megadja a szót Babák László úrnak. 

 

 

1. Napirend előtti felszólalások 

 

 

Babák László Hivatalvezető tájékoztatást ad arról, hogy nyugállományba fog vonulni, 

megköszöni az elmúlt évek együttműködését, a Képviselő-testület támogatását. Külön 

köszönetét fejezi ki az önkormányzatnak az okmányiroda elhelyezésében nyújtott segítségért.  

 

Bukodi Károly polgármester megköszöni a Hivatalvezető úr munkáját, hangsúlyozza, hogy 

nagyon jól tudtak együttműködni. A nyugdíjas évekre jó pihenést kíván. Ezt követően 

beszámol arról, hogy a tegnapi nap folyamán fordult elő először, hogy egy bizottság 

határozatképtelen volt. Erre a bizottsági ülésre hét meghívott vendég érkezett, akik készültek 

a meghívásra. Ez nagyon kellemetlen helyzet volt. Kéri a képviselőket, hogy tervezzék úgy az 

életüket, hogy a bizottsági ülések határozatképesek legyenek. Kéri a bizottsági tagokat, hogy 

ne a titkárságra telefonáljanak be, ha nem tudnak jönni a bizottsági ülésre, hanem az elnököt 

értesítsék. Abban az esetben, ha az bizottsági elnök úgy látja, hogy nem lesz határozatképes 

az ülés, azt egy nappal előtte jelezze a titkárságon.  

 

Puskás Imre képviselő jelezni kívánja, hogy Hantos Péter képviselő úr elnézést kér, tegnap 

reggel még úgy nézett ki, hogy az Oktatási Bizottság határozatképes lesz, a nap folyamán 

derült ki, hogy mégsem.  

 

Bukodi Károly polgármester kéri, hogy a 4.12. számú „Döntés az Ócsai Bolyai János 

Gimnázium dolgozóinak parkolással kapcsolatos kérelméről” elnevezésű napirendet 3.1 

számú napirendként tárgyalják. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 4.12. számú „Döntés az Ócsai Bolyai János Gimnázium 
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dolgozóinak parkolással kapcsolatos kérelméről” elnevezésű napirendet 3.1 számú 

napirendként tárgyalja. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

58/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

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

Gimnázium dolgozóinak parkolással kapcsolatos kérelméről” elnevezésű napirendet 3.1 

számú napirendként tárgyalja. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni 4.15. számú napirendként a „Döntés az Ócsai Kisbíró 

elnevezésű Önkormányzati havilap terjesztéséről” elnevezésű napirendet. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4.15. számú napirendként a „Döntés az Ócsai Kisbíró elnevezésű 

Önkormányzati havilap terjesztéséről” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

59/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

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

Kisbíró elnevezésű Önkormányzati havilap terjesztéséről” elnevezésű napirendet tárgyalásra 

felveszi. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni 4.16. számú napirendként a „Döntés az ócsai 1449 

hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan kertrészének ideiglenes használatba adásáról” elnevezésű 

napirendet. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4.16. számú napirendként a „Döntés az ócsai 1449 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlan kertrészének ideiglenes használatba adásáról” elnevezésű napirendet 

tárgyalása felveszi. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

60/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.16. számú napirendként a „Döntés az ócsai 

1449 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan kertrészének ideiglenes használatba adásáról” 

elnevezésű napirendet tárgyalása felveszi. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

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

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

61/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 

módosítással 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 

 

3. Munkaterv szerinti napirendek 

 

3.1. Tárgy: Döntés az Ócsai Bolyai János Gimnázium dolgozóinak parkolással kapcsolatos 

kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.2. Tárgy: Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.3. Tárgy: Beszámoló Ócsa Város Önkormányzatának 30 napot meghaladóan lejárt 

fizetési kötelezettségeiről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.4. Tárgy: Döntés ünnepségekhez kötődő alapítványi támogatásokról  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Döntés az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Nonprofit Kft. Alapító okiratának elfogadásáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.3. Tárgy: Döntés Ócsa Város hatályos Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve 

módosításának kezdeményezéséről, a 0473/36 és 0473/8 hrsz-ú ingatlanokat érintő út 

áthelyezése vonatkozásában 

Előadó: Vojnits Csaba Ferenc főépítész 

 

4.4. Tárgy: Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve és Helyi Építési Szabályzata 

módosítása az Ócsa 4512/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozása kapcsán lefolytatott 

partnerségi véleményezés lezárásáról és a felhatalmazás megadása a végső szakmai 

véleményezési szakasz kezdeményezéséhez 

Előadó: Vojnits Csaba Ferenc főépítész 

 

4.5. Tárgy: Az Ócsai Életút Program bevezetésével kapcsolatos döntések meghozatala 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő Ócsai Szociális Lakópark 

területén található 80 db kút üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű rendszerek 

vagyonértékelésére benyújtott árajánlatokkal kapcsolatban 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda villámvédelmi 

szempontból történő felújításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés az ócsai 1773/24 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan területén komplex 

sportpark és játszótér kialakítása tárgyában hozott döntés módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10. Tárgy: Döntés a közterületi térfigyelő rendszer karbantartásával kapcsolatos megbízási 

szerződés megszüntetéséről 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.11. Tárgy: Döntés az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület támogatási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.12. Tárgy: Döntés az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott működési 

támogatás felhasználási határideje iránti meghosszabbítási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.13. Tárgy: Döntés az „Ócsai ételek könyve” című kiadványhoz felhívás közzétételéről 
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Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.14. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat földgáz és villamos energia beszerzése 

önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozásról, valamint a 

közintézmények energiahatékonysági feladatainak ellátásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.15. Tárgy: Döntés az Ócsai Kisbíró elnevezésű Önkormányzati havilap terjesztéséről  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.16. Tárgy: Döntés az ócsai 1449 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan kertrésznek ideiglenes 

használatba adásáról 

 Tárgy: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1. Tárgy: Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését megállapító határozat 

elleni fellebbezés elbírálása 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

8.2. Tárgy: Az Ócsa Város Önkormányzata és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. között létrejött 

együttműködési megállapodás elfogadásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

8.3. Tárgy: Döntés a Falu Tamás Városi Könyvtár vezetőjének illetményéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

2.1.Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

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

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

62/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának 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 útpályázat közbeszerzése elkezdődött, 

a csapadékvíz elvezetésre és a kerékpárútra beadott pályázatról még nincs információ. Ezt 

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

pályázatok jelenlegi állásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

63/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: Döntés az Ócsai Bolyai János Gimnázium dolgozóinak parkolással 

kapcsolatos kérelméről 

 

 

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

napirendet és változatlanul az álláspontja az, hogy a sport park teljes kivitelezése történjen 

meg. Javasolja a bizottság a határozati javaslat elfogadását.  

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén tárgyalta a napirendet és 

javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, kicsit bosszantja a hangneme ennek a levélnek, 

hogy nem életszerű, hogy a vasútállomás parkolójából sétáljanak tankkönyvekkel a 

gimnáziumig. Igazából a vonat sem áll meg a gimnázium előtt. Másrészt, olyan pedagógus is 

aláírta a levelet, akinek nincs jogosítványa és autója, vagy aki sose parkolt ezen az oldalon. 

Sokkal több az aláíró, mint amennyi parkolóra szükség van.  

 

Talapka Józsefné gimnázium igazgatója úgy gondolja, hogy a pedagógusoknak jogos az 

igénye arra, hogy legyen parkoló és türelmesek a témában, de szerinte nem a harminc évvel 

ezelőtti állapotra kell visszamenni, hogy akkor sem volt parkoló.  

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy a gimnáziumnak sosem volt parkolója. 

Volt egy életveszélyes „kisgimnázium”, amit elbontottak és maradt utána egy önkormányzati 

telek. Azelőtt sem tudott oda senki beállni, az épület lebontása után lehetett parkolóként 

használni. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Ócsai Bolyai János Gimnázium dolgozóinak parkolással kapcsolatosan 

érkezett írásbeli kérelmét megvizsgálta és ezzel kapcsolatban a kérelmezők türelmét kéri a 

jelenleg Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1598/1 hrsz-ú kivett országos 

közút - mely természetben a Falu Tamás utca 1598/1 hrsz. alatt fekszik – Ócsai Bolyai János 
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Gimnázium környezetében lévő szakaszának tervezéséig és rendezéséig. E türelmi idő alatt 

javasolja a MÁV Állomás környezetében kialakított P+R parkolók igénybe vételét. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

64/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Bolyai János Gimnázium 

dolgozóinak parkolással kapcsolatosan érkezett írásbeli kérelmét megvizsgálta és ezzel 

kapcsolatban a kérelmezők türelmét kéri a jelenleg Magyar Állam kizárólagos tulajdonában 

lévő ócsai 1598/1 hrsz-ú kivett országos közút - mely természetben a Falu Tamás utca 1598/1 

hrsz. alatt fekszik – Ócsai Bolyai János Gimnázium környezetében lévő szakaszának 

tervezéséig és rendezéséig. E türelmi idő alatt javasolja a MÁV Állomás környezetében 

kialakított P+R parkolók igénybe vételét. 

Határidő: --- 

Felelős:     --- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.2.Tárgy: Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

 

 

Pappné Hajdu Katalin Települési Értéktár Bizottság elnöke beszámol arról, hogy április 

4-én lesz egy konferencia, ahová felkérték az ócsai Értéktár Bizottságot, hogy mutassanak be 

ócsai értékeket. Népviseleti babákat visznek és egy Falu Tamás emléksarkot rendeznek be.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság beszámolóját elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

65/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 

beszámolóját elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

Napirend tárgya: 

3.3.Tárgy: Beszámoló Ócsa Város Önkormányzatának 30 napot meghaladóan lejárt 

fizetési kötelezettségeiről 

 

 

Buza Ernő képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a határozati 

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30 napon túli szállítói tartozásokról szóló 

polgármesteri tájékoztatást elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

66/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30 napon túli szállítói tartozásokról 

szóló polgármesteri tájékoztatást elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     --- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.4.Tárgy: Döntés ünnepségekhez kötődő alapítványi támogatásokról  

 

 

Buza Ernő 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 Önkormányzatának 

Képviselő-testülete   

1.) a Dr. Pártos Lóránt Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével (székhely: 

2364 Ócsa, Falu Tamás utca 35., képviseletében: Spák József kuratóriumi elnök) 

30.000 Ft összegű támogatást nyújt az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak a 

2019. január 22. napján - a Magyar Kultúra Napja alkalmából - tartott műsorban való 

közreműködésük elismeréseként, Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi 

Költségvetésében meghatározott Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű 

támogatások terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

67/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

1.) a Dr. Pártos Lóránt Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével (székhely: 

2364 Ócsa, Falu Tamás utca 35., képviseletében: Spák József kuratóriumi elnök) 

30.000 Ft összegű támogatást nyújt az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak a 

2019. január 22. napján - a Magyar Kultúra Napja alkalmából - tartott műsorban való 

közreműködésük elismeréseként, Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi 

Költségvetésében meghatározott Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű 

támogatások terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
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Határidő:  1.) azonnal, 2.) azonnal és folyamatos 

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

 

 

Buza Ernő 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 Önkormányzatának 

Képviselő-testülete   

1.) az Ócsa Halászy Károly Iskoláért Alapítvánnyal történő támogatási szerződés 

kötésével (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2., képviseletében: Bocskai 

László kuratóriumi elnök) 30.000 Ft összegű támogatást nyújt az Ócsai Halászy 

Károly Általános Iskola tanulóinak a 2019. március 15-én tartott műsorban való 

közreműködésük elismeréseként, Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi 

Költségvetésében meghatározott Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű 

támogatások terhére 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

68/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

1.) az Ócsa Halászy Károly Iskoláért Alapítvánnyal történő támogatási szerződés 

kötésével (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2., képviseletében: Bocskai 

László kuratóriumi elnök) 30.000 Ft összegű támogatást nyújt az Ócsai Halászy 

Károly Általános Iskola tanulóinak a 2019. március 15-én tartott műsorban való 

közreműködésük elismeréseként, Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi 

Költségvetésében meghatározott Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű 

támogatások terhére 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.1.Tárgy: Döntés az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelméről 

 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és a 

300.000.- Ft-os támogatás mellett döntött.  

 

Bulátkó Csaba elnök beszámol arról, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület mára már közel 

ötven tagot számlál, ebből huszonhét fő az, aki jelenleg tűzoltó szaktevékenységre alkalmas. 

Minden esetben a hivatásos szervek felügyeletével és együttműködésével dolgozhatnak. Ez 

igaz a szakfelszerelésre is, ahol rengeteg szabályt kell betartani. Idén túl vannak az első éles 

riasztáson is. Elmondja még, hogy elbírálás alatt van egy 4 millió forintos eszközbeszerzési 
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civil pályázatuk. Bugyi és Ócsa Önkormányzata is támogatta a Tűzoltó Egyesületet, melyre 

nagy szükség volt a tavalyi évben is. Elmondja még, hogy megrendezésre kerül az első 

Tűzoltóbál is a Szabadidőközpontban.  

 

Buza Ernő képviselő gratulál az Egyesület munkájához és köszönetét fejezi ki. 

 

Puskás Imre képviselő szintén gratulál az Egyesület munkájához.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesületét (2364 Ócsa, Kiss János u. 34-38., adószám: 

18943595-1-13, képviseletében Bulátkó Csaba elnök) 300.000,- Ft összeggel 

támogatja a feladatának ellátásához szükséges alapvető szakfelszerelés és eszközök 

beszerzése céljából, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés 

céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a hozzájárulás összegéről és kifizetésének rendjéről 

tájékoztassa az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti támogatási szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

69/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesületét (2364 Ócsa, Kiss János u. 34-38., adószám: 

18943595-1-13, képviseletében Bulátkó Csaba elnök) 300.000,- Ft összeggel 

támogatja a feladatának ellátásához szükséges alapvető szakfelszerelés és eszközök 

beszerzése céljából, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés 

céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a hozzájárulás összegéről és kifizetésének rendjéről 

tájékoztassa az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti támogatási szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal és folyamatos 

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

Napirend tárgya: 

4.2.Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Nonprofit Kft. Alapító okiratának elfogadásáról 

 

 

Buza Ernő képviselő előadja, 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 100 %-os tulajdonában lévő Egressy Gábor Nonprofit Kft. 

vonatkozásában meghozott határozatával a korábbi, 2018.08.21. napján kelt Alapító okiratot 

teljes egészében hatályon kívül helyezi, egyúttal elfogadja a társaság Alapító okiratát azzal, 
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hogy az a mai nappal lép hatályba, felhatalmazza továbbá a polgármestert az Alapító okirat és 

a kapcsolódó cégiratok aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

70/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-os tulajdonában lévő Egressy 

Gábor Nonprofit Kft. vonatkozásában meghozott határozatával a korábbi, 2018.08.21. napján 

kelt Alapító okiratot teljes egészében hatályon kívül helyezi, egyúttal elfogadja a társaság 

Alapító okiratát azzal, hogy az a mai nappal lép hatályba, felhatalmazza továbbá a 

polgármestert az Alapító okirat és a kapcsolódó cégiratok aláírására. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     polgármester, Egressy Gábor Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: Döntés Ócsa Város hatályos Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási 

terve módosításának kezdeményezéséről, a 0473/36 és 0473/8 hrsz-ú ingatlanokat 

érintő út áthelyezése vonatkozásában 

 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

42/A. §-a szerint – a napirend mellékleteként csatolt kérelemben foglaltak szerint – a 

hatályos Településrendezési eszközök módosítását. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs 

feladatok ellátására. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

71/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
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42/A. §-a szerint – a napirend mellékleteként csatolt kérelemben foglaltak szerint – a 

hatályos Településrendezési eszközök módosítását. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs 

feladatok ellátására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.4.Tárgy: Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve és Helyi Építési Szabályzata 

módosítása az Ócsa 4512/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozása kapcsán lefolytatott 

partnerségi véleményezés lezárásáról és a felhatalmazás megadása a végső szakmai 

véleményezési szakasz kezdeményezéséhez 

 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) a hatályos Településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT), a Helyi Építési Szabályzat 

(továbbiakban: HÉSZ) és a Szabályozási terv (továbbiakban: SZT), az Ócsa 4512/1 

hrsz-ú ingatlanra - kiemelt fejlesztési terület – vonatkozó módosítása kapcsán, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 42. §-

ban foglaltak alapján elfogadja a beérkezett véleményeket, valamint a témában tartott 

lakossági fórum jegyzőkönyvét és ezzel lezárja a partnerségi egyeztetési folyamatot. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a Trk. 42. § (2) bekezdése szerint kezdeményezze a 

hatályos Településrendezési eszközök végső szakmai véleményezését az állami 

főépítész hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnál a kiemelt fejlesztési 

terület vonatkozásában. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

72/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a hatályos Településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT), a Helyi Építési Szabályzat 

(továbbiakban: HÉSZ) és a Szabályozási terv (továbbiakban: SZT), az Ócsa 4512/1 

hrsz-ú ingatlanra - kiemelt fejlesztési terület – vonatkozó módosítása kapcsán, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 42. §-
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ban foglaltak alapján elfogadja a beérkezett véleményeket, valamint a témában tartott 

lakossági fórum jegyzőkönyvét és ezzel lezárja a partnerségi egyeztetési folyamatot. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a Trk. 42. § (2) bekezdése szerint kezdeményezze a 

hatályos Településrendezési eszközök végső szakmai véleményezését az állami 

főépítész hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnál a kiemelt fejlesztési 

terület vonatkozásában. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.5.Tárgy: Az Ócsai Életút Program bevezetésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság 

tárgyalta a napirendet és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé.  

 

dr. Molnár Csaba jegyző tájékoztatást ad arról, hogy három döntést kell hoznia a Képviselő-

testületnek a napirend keretében. Elsőként a szociális rendelet módosítására kell, hogy sor 

kerüljön. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

 

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

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

16/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

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

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

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

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

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

(IX.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § b) pontjának bf) alpontja. 

 

2. § 

 

Hatályát veszti az R. 17/A. §-a. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a  

 

6/2019. (III. 28.) önkormányzati rendeletet 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

16/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

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

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

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

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

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

(IX.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § b) pontjának bf) alpontja. 

 

2. § 

 

Hatályát veszti az R. 17/A. §-a. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

dr. Molnár Csaba jegyző előadja, hogy a következő döntés az iskolakezdési csomagról szóló 

határozat hatályon kívül helyezése. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Ócsai Életút Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló 6/2019 (III. 28.) 

önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 157/2017. (VI. 28.) számú ÖK. 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

 

73/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről 

szóló 6/2019 (III. 28.) önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 157/2017. 

(VI. 28.) számú ÖK. határozatát hatályon kívül helyezi. 

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

Felelős:     1.)-2.) jegyző 
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dr. Molnár Csaba jegyző a következő döntés pedig az Ócsai Életút Program keretében 

nyújtandó támogatások rendjéről szóló rendelet megalkotása. 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

 

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

az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 8., valamint 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések  

 

1. § 

 

(1) E rendelet célja, hogy Ócsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

megállapítsa azokat a szabályokat, melyek alapján az Önkormányzat az ócsai polgárok 

számára életútjuk jelentős szakaszaiban támogatást nyújt. 

(2) Az Ócsai Életút Programot az alábbi Programok összessége alkotja: 

 1. Ócsai Csemete Program,  

 2. Ócsai Óvodakezdési Program, 

 3. Ócsai Iskolakezdési Program. 

 

2. § 

 

(1) E rendelet hatálya – az egyes támogatási formáknál meghatározott kiegészítő feltételekkel 

- az Ócsa város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező természetes 

személyekre terjed ki.  

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az Ócsai Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) a támogatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére a 

támogatásról szóló döntés meghozatalát követő egy évig. 

 

2. Ócsai Csemete Program 

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat az Ócsai Csemete Program keretében „Babaköszöntő Csomagot” juttat 

az arra jogosult személyek részére. 

(2) Babaköszöntő csomagra jogosult az a magyar állampolgársággal rendelkező gyermek, aki 

e rendelet hatályba lépését követően született és születését megelőzően, vagy a gyermek 

három hónapos korának betöltése előtt történt örökbe fogadását megelőzően minimum hat 

hónapja legalább egyik szülője életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási területén él és 

állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik.  
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(3) A babaköszöntő csomag természetbeni támogatás, mely többek között gyógyszertári 

egységcsomagot, és más a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. A csomag értéke 

legfeljebb 15.000 Ft.  

(4) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult 

igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, 

azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a 

gyermek elhelyezésre került.  

(5) A babaköszöntő csomag iránti kérelmet a gyermek születését követő 3 hónapon belül az e 

rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalhoz kell 

benyújtani. A jogosultsági feltételek ellenőrzése után Ócsa Város Polgármestere (a 

továbbiakban: polgármester) átruházott hatáskörben határozattal dönt a jogosultság 

megállapításáról.  

(6) A csomagok beszerzéséről az Önkormányzat, a jogosultak részére történő eljuttatásáról a 

polgármester gondoskodik. 

(7) E támogatás nem adható annak, aki Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (IX. 01.) 

önkormányzati rendelet 17/A. §-ában foglalt „Babaköszöntő csomag” elnevezésű 

támogatásban részesült. 

 

3. Ócsai Óvodakezdési Program 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat az Ócsai Óvodakezdési Program keretében „Ovis lettem” Csomagot 

juttat az arra jogosult személyek részére. 

(2) „Ovis lettem” Csomagra jogosult az a magyar állampolgársággal rendelkező gyermek, aki  

a) Ócsán működő köznevelési intézményben létesít első alkalommal óvodai 

jogviszonyt és a kérelem benyújtását megelőzően minimum hat hónapja a gyermek és 

legalább az egyik szülője életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási területén él és 

állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

b) nem Ócsán működő köznevelési intézményben létesít óvodai jogviszonyt, 

ugyanakkor a kérelem benyújtását megelőzően minimum hat hónapja a gyermek és 

legalább az egyik szülője életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási területén él és 

állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

(3) Az „Ovis lettem” Csomag természetbeni támogatás, melynek értéke legfeljebb 15.000 Ft. 

(4) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult 

igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, 

azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a 

gyermek elhelyezésre került.  

(5) A támogatás iránti kérelmet az óvodai beiratkozást követő 30 napon belül az e rendelet 2. 

mellékletét képező formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A 

jogosultsági feltételek ellenőrzése után a polgármester átruházott hatáskörben határozattal 

dönt a jogosultság megállapításáról. 

(6) A jogosultak a csomagokat a határozat kézhezvételét követően a Polgármesteri Hivatalban 

vehetik át. 

 

4. Ócsai Iskolakezdési Program 

 

5. § 
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(1) Az Önkormányzat az Ócsai Iskolakezdési Program keretében „Elsős vagyok” Csomagot 

juttat az arra jogosult személyek részére. 

(2) „Elsős vagyok” Csomagra jogosult az a magyar állampolgársággal rendelkező gyermek, 

aki  

a) Ócsán működő közoktatási intézményben létesít első alkalommal általános iskolai 

tanulói jogviszonyt és a kérelem benyújtását megelőzően minimum hat hónapja a 

gyermek és legalább az egyik szülője életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási 

területén él és állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

b) nem Ócsán működő közoktatási intézményben létesít általános iskolai tanulói 

jogviszonyt, ugyanakkor a kérelem benyújtását megelőzően minimum hat hónapja a 

gyermek és legalább az egyik szülője életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási 

területén él és állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

(3) Az „Elsős vagyok” Csomag természetbeni támogatás, melynek értéke legfeljebb 15.000 

Ft. 

(4) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult 

igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, 

azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a 

gyermek elhelyezésre került. 

(5) A támogatás iránti kérelmet az általános iskolai beiratkozást követő 30 napon belül az e 

rendelet 3. mellékletét képező formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalhoz kell 

benyújtani. A jogosultsági feltételek ellenőrzése után a polgármester átruházott hatáskörben 

határozattal dönt a jogosultság megállapításáról. 

(6) A jogosultak a csomagokat a határozat kézhezvételét követően a Polgármesteri Hivatalban 

vehetik át. 

(7) E támogatás nem adható annak, aki Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

157/2017. (VI. 28.) számú ÖK. határozatában foglaltak alapján támogatásban részesült. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

6. § 

 

E rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

m e g a l k o t t a  a  

 

7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendeletet 

az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 8., valamint 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések  
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1. § 

 

(1) E rendelet célja, hogy Ócsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

megállapítsa azokat a szabályokat, melyek alapján az Önkormányzat az ócsai polgárok 

számára életútjuk jelentős szakaszaiban támogatást nyújt. 

(2) Az Ócsai Életút Programot az alábbi Programok összessége alkotja: 

 1. Ócsai Csemete Program,  

 2. Ócsai Óvodakezdési Program, 

 3. Ócsai Iskolakezdési Program. 

 

2. § 

 

(1) E rendelet hatálya – az egyes támogatási formáknál meghatározott kiegészítő feltételekkel 

- az Ócsa város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező természetes 

személyekre terjed ki.  

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az Ócsai Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) a támogatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére a 

támogatásról szóló döntés meghozatalát követő egy évig. 

 

2. Ócsai Csemete Program 

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat az Ócsai Csemete Program keretében „Babaköszöntő Csomagot” juttat 

az arra jogosult személyek részére. 

(2) Babaköszöntő csomagra jogosult az a magyar állampolgársággal rendelkező gyermek, aki 

e rendelet hatályba lépését követően született és születését megelőzően, vagy a gyermek 

három hónapos korának betöltése előtt történt örökbe fogadását megelőzően minimum hat 

hónapja legalább egyik szülője életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási területén él és 

állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik.  

(3) A babaköszöntő csomag természetbeni támogatás, mely többek között gyógyszertári 

egységcsomagot, és más a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. A csomag értéke 

legfeljebb 15.000 Ft.  

(4) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult 

igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, 

azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a 

gyermek elhelyezésre került.  

(5) A babaköszöntő csomag iránti kérelmet a gyermek születését követő 3 hónapon belül az e 

rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalhoz kell 

benyújtani. A jogosultsági feltételek ellenőrzése után Ócsa Város Polgármestere (a 

továbbiakban: polgármester) átruházott hatáskörben határozattal dönt a jogosultság 

megállapításáról.  

(6) A csomagok beszerzéséről az Önkormányzat, a jogosultak részére történő eljuttatásáról a 

polgármester gondoskodik. 

(7) E támogatás nem adható annak, aki Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (IX. 01.) 

önkormányzati rendelet 17/A. §-ában foglalt „Babaköszöntő csomag” elnevezésű 

támogatásban részesült. 

 

3. Ócsai Óvodakezdési Program 
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4. § 

 

(1) Az Önkormányzat az Ócsai Óvodakezdési Program keretében „Ovis lettem” Csomagot 

juttat az arra jogosult személyek részére. 

(2) „Ovis lettem” Csomagra jogosult az a magyar állampolgársággal rendelkező gyermek, aki  

a) Ócsán működő köznevelési intézményben létesít első alkalommal óvodai 

jogviszonyt és a kérelem benyújtását megelőzően minimum hat hónapja a gyermek és 

legalább az egyik szülője életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási területén él és 

állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

b) nem Ócsán működő köznevelési intézményben létesít óvodai jogviszonyt, 

ugyanakkor a kérelem benyújtását megelőzően minimum hat hónapja a gyermek és 

legalább az egyik szülője életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási területén él és 

állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

(3) Az „Ovis lettem” Csomag természetbeni támogatás, melynek értéke legfeljebb 15.000 Ft. 

(4) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult 

igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, 

azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a 

gyermek elhelyezésre került.  

(5) A támogatás iránti kérelmet az óvodai beiratkozást követő 30 napon belül az e rendelet 2. 

mellékletét képező formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A 

jogosultsági feltételek ellenőrzése után a polgármester átruházott hatáskörben határozattal 

dönt a jogosultság megállapításáról. 

(6) A jogosultak a csomagokat a határozat kézhezvételét követően a Polgármesteri Hivatalban 

vehetik át. 

 

4. Ócsai Iskolakezdési Program 

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat az Ócsai Iskolakezdési Program keretében „Elsős vagyok” Csomagot 

juttat az arra jogosult személyek részére. 

(2) „Elsős vagyok” Csomagra jogosult az a magyar állampolgársággal rendelkező gyermek, 

aki  

a) Ócsán működő közoktatási intézményben létesít első alkalommal általános iskolai 

tanulói jogviszonyt és a kérelem benyújtását megelőzően minimum hat hónapja a 

gyermek és legalább az egyik szülője életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási 

területén él és állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

b) nem Ócsán működő közoktatási intézményben létesít általános iskolai tanulói 

jogviszonyt, ugyanakkor a kérelem benyújtását megelőzően minimum hat hónapja a 

gyermek és legalább az egyik szülője életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási 

területén él és állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

(3) Az „Elsős vagyok” Csomag természetbeni támogatás, melynek értéke legfeljebb 15.000 

Ft. 

(4) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult 

igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, 

azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a 

gyermek elhelyezésre került. 

(5) A támogatás iránti kérelmet az általános iskolai beiratkozást követő 30 napon belül az e 

rendelet 3. mellékletét képező formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalhoz kell 
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benyújtani. A jogosultsági feltételek ellenőrzése után a polgármester átruházott hatáskörben 

határozattal dönt a jogosultság megállapításáról. 

(6) A jogosultak a csomagokat a határozat kézhezvételét követően a Polgármesteri Hivatalban 

vehetik át. 

(7) E támogatás nem adható annak, aki Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

157/2017. (VI. 28.) számú ÖK. határozatában foglaltak alapján támogatásban részesült. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

6. § 

 

E rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba. 

 

 

Napirend tárgya: 

4.6.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő Ócsai Szociális 

Lakópark területén található 80 db kút üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról 

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és javasolják a legolcsóbb árajánlattevő megbízását.  

 

Buza Ernő képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén a legkedvezőbb 

árajánlatot adó megbízását javasolja a testületnek. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű rendszerek 

vagyonértékelésének elvégzésével a Hidro-Agro-Bau Kft.-t (2336 Dunavarsány, 

Bánki Donát utca 6., cégjegyzékszám: 13-09-191207, adószám: 25433081-2-13) bízza 

meg. A vállalkozási díj: bruttó 2.408.000,- Ft/év, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 

2019. évi költségvetésének dologi kiadásainak terhére biztosítja. Üzemzavar esetén a 

kárenyhítés megkezdése, a végleges helyreállításra javaslattétel, költségbecsléssel 

minden megkezdett óráért a vállalkozási díj: 5.100 Ft+ÁFA/óra. 

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

szerződés előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

74/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű rendszerek 

vagyonértékelésének elvégzésével a Hidro-Agro-Bau Kft.-t (2336 Dunavarsány, 

Bánki Donát utca 6., cégjegyzékszám: 13-09-191207, adószám: 25433081-2-13) bízza 

meg. A vállalkozási díj: bruttó 2.408.000,- Ft/év, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 

2019. évi költségvetésének dologi kiadásainak terhére biztosítja. Üzemzavar esetén a 
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kárenyhítés megkezdése, a végleges helyreállításra javaslattétel, költségbecsléssel 

minden megkezdett óráért a vállalkozási díj: 5.100 Ft+ÁFA/óra. 

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

szerződés előkészítésére és a szerződés aláírására. 

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

Felelős:    1.)--, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.7.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű rendszerek 

vagyonértékelésére benyújtott árajánlatokkal kapcsolatban 

 

 

Kánai Gergely képviselő beszámol arról, hogy a legolcsóbb árajánlatot a Dél Pest Megyei 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. adta, de a Városfejlesztési Bizottság nem támogatta a 

megbízásukat.  

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a Dél Pest Megyei 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. megbízását. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű rendszerek 

vagyonértékelésének elvégzésével a Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t (2360 

Gyál, Kőrösi út 190., cégjegyzékszám: 13-10-041281, adószám: 23967531-2-13) bízza meg. 

A vállalkozási díj: 5.000.000 Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja, amely a bérleti díjból kompenzálásra 

kerül. 

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

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

75/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű rendszerek 

vagyonértékelésének elvégzésével a Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t (2360 

Gyál, Kőrösi út 190., cégjegyzékszám: 13-10-041281, adószám: 23967531-2-13) bízza meg. 

A vállalkozási díj: 5.000.000 Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja, amely a bérleti díjból kompenzálásra 

kerül. 

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

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

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

Felelős:    1.)--, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
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4.8.Tárgy: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda 

villámvédelmi szempontból történő felújításáról 

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság a legkedvezőbb 

árajánlatot adó Kinamé Kft. megbízását javasolja. 

 

Buza Ernő képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén a Kinamé Kft. 

megbízását javasolja. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 222/2017. (X. 25.) számú ÖK. határozatát, 

amellyel egyidejűleg 

1.) a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 672 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon – amely 

természetben a 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1. szám alatt fekszik – lévő Ócsai 

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda villámvédelmi rendszerének kiépítésére 

a Kinamé Kft.-t (2360 Gyál, Toldi utca 45., cégjegyzékszám: 13-09-094822, adószám: 

13045726-2-13) bízza meg. A vállalkozási díj bruttó 1.264.624 Ft, amelyet Ócsa 

Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti 

vállalkozási szerződés előkészítésére és annak aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

76/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 222/2017. (X. 

25.) számú ÖK. határozatát, amellyel egyidejűleg 

1.) a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 672 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon – amely 

természetben a 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1. szám alatt fekszik – lévő Ócsai 

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda villámvédelmi rendszerének kiépítésére 

a Kinamé Kft.-t (2360 Gyál, Toldi utca 45., cégjegyzékszám: 13-09-094822, adószám: 

13045726-2-13) bízza meg. A vállalkozási díj bruttó 1.264.624 Ft, amelyet Ócsa 

Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti 

vállalkozási szerződés előkészítésére és annak aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.9.Tárgy: Döntés az ócsai 1773/24 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan területén 

komplex sportpark és játszótér kialakítása tárgyában hozott döntés módosításáról 

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 
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Buza Ernő képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén javasolja a határozati 

javaslat elfogadását a testületnek. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 237/2018. (X. 31.) számú ÖK. határozatát hatályon kívül helyezi és 

ezzel egyidejűleg  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1773/24 hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlanon a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program elnevezésű elnyert 

pályázat keretében kialakításra kerülő „C” típusú sportpark mellett a Royal Kert Kft. 

által elkészített műszaki tartalommal komplex sportparkot és játszóteret kíván 

kialakítani. 

2.) megbízza a Royal Kert Kft.-t (8200 Veszprém, Sólyi út 8., adószám: 12609046-2-19, 

cégjegyzékszám: 19-09-505761) a napirend mellékleteként csatolt tervben foglalt 

eszközök beszerzésére és azok szakszerű telepítésére a mellékletben szereplő 

árajánlatban foglalt 9.088.621 Ft+ÁFA vállalkozási díj ellenében, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítását 

követően a beruházási kiadások terhére biztosítja. Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a kivitelezés határidejét 2019. május 31. napjában határozza meg. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 

aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

77/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 237/2018. (X. 31.) számú ÖK. 

határozatát hatályon kívül helyezi és ezzel egyidejűleg  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1773/24 hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlanon a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program elnevezésű elnyert 

pályázat keretében kialakításra kerülő „C” típusú sportpark mellett a Royal Kert Kft. 

által elkészített műszaki tartalommal komplex sportparkot és játszóteret kíván 

kialakítani. 

2.) megbízza a Royal Kert Kft.-t (8200 Veszprém, Sólyi út 8., adószám: 12609046-2-19, 

cégjegyzékszám: 19-09-505761) a napirend mellékleteként csatolt tervben foglalt 

eszközök beszerzésére és azok szakszerű telepítésére a mellékletben szereplő 

árajánlatban foglalt 9.088.621 Ft+ÁFA vállalkozási díj ellenében, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítását 

követően a beruházási kiadások terhére biztosítja. Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a kivitelezés határidejét 2019. május 31. napjában határozza meg. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 

aláírására. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal és folyamatos 

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

 

 

Napirend tárgya: 
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4.10.Tárgy: Döntés a közterületi térfigyelő rendszer karbantartásával kapcsolatos 

megbízási szerződés megszüntetéséről 

 

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén javasolja a határozati 

javaslat elfogadását a testületnek. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy Varga Károly egyéni vállalkozóval (székhely: 2364 Ócsa, Némedi utca 

17., adószám: 66191388-1-33) 2016. április 1. napi hatállyal, Ócsa város közigazgatási 

területén telepített közterületi térfigyelő rendszer karbantartására kötött megbízási 

szerződését 2019. május 1. napjától kezdődő hatállyal felmondással megszünteti. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1. pontban meghatározott megbízási szerződés 

felmondásával kapcsolatos adminisztratív teendők megtételére. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

78/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy Varga Károly egyéni vállalkozóval (székhely: 2364 Ócsa, Némedi utca 

17., adószám: 66191388-1-33) 2016. április 1. napi hatállyal, Ócsa város közigazgatási 

területén telepített közterületi térfigyelő rendszer karbantartására kötött megbízási 

szerződését 2019. május 1. napjától kezdődő hatállyal felmondással megszünteti. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1. pontban meghatározott megbízási szerződés 

felmondásával kapcsolatos adminisztratív teendők megtételére. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2019. március 31.  

Felelős:    1.)--, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.11.Tárgy: Döntés az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület támogatási kérelméről 

 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság 200.000.- Ft támogatást javasol az 

Öreghegyi Pincesor Egyesületnek. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesületet (székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky 

utca 49., adószám: 18696822-1-13, képviseletében: Nyulas Pál elnök) – Ócsa Város 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások 
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képviselő-testületi keretösszeg terhére – 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint 

összeggel támogatja az Orbán napi rendezvény megrendezése céljából. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

79/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesületet (székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky 

utca 49., adószám: 18696822-1-13, képviseletében: Nyulas Pál elnök) – Ócsa Város 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások 

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

összeggel támogatja az Orbán napi rendezvény megrendezése céljából. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

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

Felelős:     1.) --  2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.12.Tárgy: Döntés az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott 

működési támogatás felhasználási határideje iránti meghosszabbítási kérelméről 

 

Buza Ernő 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.) megállapítja, hogy az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: 

ÓRNÖ) 2018. november 30-án kelt támogatási szerződése alapján nyújtott 250.000,-Ft 

összegű támogatás fel nem használt 80.512,-Ft, azaz nyolcvanezer-ötszáztizenkettő 

forint összegű támogatás felhasználásának módosított határideje 2019. május 31.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint módosított támogatási 

szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

80/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

1.) megállapítja, hogy az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: 

ÓRNÖ) 2018. november 30-án kelt támogatási szerződése alapján nyújtott 250.000,-Ft 

összegű támogatás fel nem használt 80.512,-Ft, azaz nyolcvanezer-ötszáztizenkettő 

forint összegű támogatás felhasználásának módosított határideje 2019. május 31.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint módosított támogatási 

szerződés aláírására. 
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Határidő:  1.)-2.) azonnal 

Felelős:     1.)–, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.13.Tárgy: Döntés az „Ócsai ételek könyve” című kiadványhoz felhívás 

közzétételéről 

 

 

Paksi Zita ügyvezető elmondja, hogy az Ócsai ételek könyve inkább egy recepteket 

tartalmazó gyűjtemény lenne, kisebb történetekkel kiegészítve.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületet felhívást tesz közzé a mellékelten foglalt tartalommal azon ételek 

receptjeinek összegyűjtése érdekében, amelyek alapul szolgálhatnak „Ócsai ételek könyve” 

elnevezésű kiadvány jövőbeni megjelentetéséhez. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

81/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testületet felhívást tesz közzé a mellékelten foglalt 

tartalommal azon ételek receptjeinek összegyűjtése érdekében, amelyek alapul szolgálhatnak 

„Ócsai ételek könyve” elnevezésű kiadvány jövőbeni megjelentetéséhez. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

Napirend tárgya: 

4.14.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat földgáz és villamos energia beszerzése 

önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozásról, valamint a 

közintézmények energiahatékonysági feladatainak ellátásáról 

 

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 Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.) 2019. április 1. napjától határozatlan időre megbízza a Sourcing Hungary Kft-t 

(székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., cégjegyzékszám: 01-09-

893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szabados László cégvezető) a 

közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása közbeszerzési tanácsadóként földgáz és 

villamos energia beszerzése, valamint az energia beszerzéshez és vételezéshez 

kapcsolódó feladatok szakmai támogatása, közintézmények energiahatékonysági 

feladatainak támogatása és energia menedzsment szolgáltatások nyújtása céljából a 

mellékelten csatolt megbízási szerződésben foglalt tartalommal és feltételek szerint. A 

megbízási díj: 80.000 Ft+ÁFA/hó, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. 
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2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltakhoz szükséges valamennyi 

adminisztrációs feladat ellátására és a szükséges aláírások megtételére. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

82/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.) 2019. április 1. napjától határozatlan időre megbízza a Sourcing Hungary Kft-t 

(székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., cégjegyzékszám: 01-09-

893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szabados László cégvezető) a 

közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása közbeszerzési tanácsadóként földgáz és 

villamos energia beszerzése, valamint az energia beszerzéshez és vételezéshez 

kapcsolódó feladatok szakmai támogatása, közintézmények energiahatékonysági 

feladatainak támogatása és energia menedzsment szolgáltatások nyújtása céljából a 

mellékelten csatolt megbízási szerződésben foglalt tartalommal és feltételek szerint. A 

megbízási díj: 80.000 Ft+ÁFA/hó, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltakhoz szükséges valamennyi 

adminisztrációs feladat ellátására és a szükséges aláírások megtételére. 

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

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

Napirend tárgya: 

4.15.Tárgy: Döntés az Ócsai Kisbíró elnevezésű Önkormányzati havilap terjesztéséről 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a napirend keretében két határozat 

meghozatalára lesz szükség. Az egyik, hogy a postával kötött megbízási szerződést 

felmondják, a másik pedig arra vonatkozik, hogy az Egressy Nonprofit Kft.-t bízzák meg a 

terjesztéssel és kézbesítéssel. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsai Kisbíró terjesztése tárgyában 2019. március 31. napját követően 

nem nyújt be terjesztési tervet a Magyar Posta Zrt. felé, azaz, 2019. április 1. napi hatállyal az 

Ócsai Kisbírót nem Ócsa Város Önkormányzata és a Magyar Posta Zrt. közt 2019. február 6. 

napján létrejött partnerségi szerződés szerint kívánja terjeszteni. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerinti a szükséges adminisztrációs 

feladatokat tegye meg. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

83/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsai Kisbíró terjesztése tárgyában 2019. március 31. napját követően 

nem nyújt be terjesztési tervet a Magyar Posta Zrt. felé, azaz, 2019. április 1. napi hatállyal az 

Ócsai Kisbírót nem Ócsa Város Önkormányzata és a Magyar Posta Zrt. közt 2019. február 6. 

napján létrejött partnerségi szerződés szerint kívánja terjeszteni. 
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2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerinti a szükséges adminisztrációs 

feladatokat tegye meg. 

Határidő: 1.)-2.) 2019. március 31. 

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Kisbíró – Ócsa közigazgatási területén belüli terjesztésével, kézbesítésével 

2019. április 1. napi hatállyal határozatlan időre a 100 %-os tulajdonában lévő Egressy 

Gábor Nonprofit Kft.-t (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 46-48., cégjegyzékszám: 

13-09-127999, adószám: 18671908-2-13) bízza meg. A megbízási díj bruttó 60.000 

Ft/hó, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a dologi 

kiadások terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti adminisztrációs feladatok 

megtételére és a felhatalmazza a szükséges aláírások megtételére.  

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

84/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Kisbíró – Ócsa közigazgatási területén belüli terjesztésével, kézbesítésével 

2019. április 1. napi hatállyal határozatlan időre a 100 %-os tulajdonában lévő Egressy 

Gábor Nonprofit Kft.-t (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 46-48., cégjegyzékszám: 

13-09-127999, adószám: 18671908-2-13) bízza meg. A megbízási díj bruttó 60.000 

Ft/hó, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a dologi 

kiadások terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti adminisztrációs feladatok 

megtételére és a felhatalmazza a szükséges aláírások megtételére.  

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.16.Tárgy: Döntés az ócsai 1449 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan kertrészének 

ideiglenes használatba adásáról 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy az ún. Pártos házzal kapcsolatban az 

általános iskola igazgatója járt nála. Kéri a testület engedélyét arra, hogy az említett ház 

udvarán egy minta zöldségeskertet alakíthassanak ki. Ezt követően szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1449 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan kertrészét 

veteményezés céljából 2019. április 1. napjától határozatlan időre az Ócsai Halászy 

Károly Általános Iskola részére használatba adja azzal, hogy a szerződés bármelyik fél 

által azonnali hatállyal felmondható.  
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2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs és 

egyéb feladatok ellátására. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

85/2019. (III. 27.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1449 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan kertrészét 

veteményezés céljából 2019. április 1. napjától határozatlan időre az Ócsai Halászy 

Károly Általános Iskola részére használatba adja azzal, hogy a szerződés bármelyik fél 

által azonnali hatállyal felmondható.  

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs és 

egyéb feladatok ellátására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

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

 

 

Napirend tárgya: 

7. Egyebek  

 

Bukodi Károly polgármester örömmel számol be arról, hogy a szervezett szemétszedési 

akcióban nagyon sokan részt vettek, és több mint ezer zsák szemetet gyűjtöttek össze. 

Köszöni mindenkinek a közreműködést. 

 

Buza Ernő képviselő elmondja, hogy Budapest felé nagyon sok fekete zsák van még kint 

félő, hogy az autók neki mennek. Kérdezi, hogy azok elszállítása mikor várható? 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy a Közútkezelő fogja elszállítani 

azokat a zsákokat. 

 

Puskás Imre képviselő kérdezi, hogy a Városüzemeltetési Kft. kisteherautó beszerzése 

mikorra várható? 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy maga a kisteherautó semmit sem ér, mivel a 

közmunkások között jelen pillanatban csak hölgyek vannak. A fel - és lepakolás így nem 

megoldott. Az is kérdéses, (10 millió forint lett elkülönítve a költségvetésben a gép 

beszerzésére) hogy mennyire lenne kihasználva a kisteherautó. Nem látja a tervszerűséget és a 

rendszerűséget a Kft. munkájában.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő szerinte, ha meg vannak határozva a Városüzemeltetési Kft.  

feladatai, akkor biztosítani kell hozzá a felszerelést is.  

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, látja nap, mint nap az ad hoc-jellegű munkát, ezért 

nem lenne kihasználva a kisteherautó. Ettől függetlenül az árajánlatok kérése folyamatban 

van.  
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Puskás Imre képviselő véleménye szerint akciótervet kell kérni, meg kell tervezni, hogy a 

munkákhoz mennyi ember kell, milyen eszközök kellenek. Muszáj a Kft. üzemeltetni és a 

munkának hatékonynak kell lennie. A bizottsági ülésen tett javaslatot arra, hogy a létszám 

optimalizálást végre kell hajtani, mindenki reggel kapja meg a feladatát, hogy mit kell 

végeznie. Hangsúlyozza, hogy nem a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét hibáztatja, de kérni 

kell tőle egy beszámolót az elvégzett munkákról. Az is probléma, hogy nincs elég ember a 

Kft-ben, megoldás lenne a bérmunkások alkalmazása is.  

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a településen az elektromos vezetékeknél gallyazás 

és különböző munkálatok folynak. Kérdezi, melyik szolgáltató végzi a munkákat. 

 

dr. Molnár Csaba jegyző válaszában elmondja, hogy az önkormányzat tudomása szerint a 

UPC végzi a munkálatokat.  

 

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

 

K.m.f. 

 

     Bukodi Károly            dr. Molnár Csaba 

       polgármester           jegyző 

 


