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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 29. napján 1600 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  

Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Hantos Péter képviselő 

dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos 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 Buza Ernő és Hantos Péter 

képviselő. Ezt követően szavazást kér a napirendre. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

133/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet tárgyalásra elfogadta. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

N a p i r e n d 

 
 

1. Napirend előtti felszólalások 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

3. Munkaterv szerinti napirendek 
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3.1. Tárgy: Beszámoló Ócsa város Közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: Kocsis István Dabas Rendőrkapitányság, Riegel Tibor Ócsa Városi 

Polgárőrség, Közterület-felügyelet 

 

3.2. Tárgy: Beszámoló a Kertváros Szociális Központ 2018. évi tevékenységéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.3. Tárgy: Révfülöpi táborban üdülő gyermekek üdülési költségeinek támogatásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.4. Tárgy: Mérlegbeszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági 

szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Könyvvizsgálói észrevételek a DPMV Zrt. bérleti díjtartozásával kapcsolatban 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata gazdálkodásával kapcsolatos 

könyvvizsgálati feladatok ellátásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó átfogó értékelésének elfogadásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: …./2019. (….) önkormányzati rendelettervezet az Ócsai Életút Program 

keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló 7/2019. (III. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat által 2018. évre átadott támogatások 

elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel fennálló Együttműködési 

megállapodás módosítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7. Tárgy: A mindenkori HÉSZ hatályos előírásaitól való eltérésre vonatkozó kérelmek 

általános elbírálása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Döntés az ún. Millenniumi tér felújítása tárgyában beérkezett árajánlatokról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő ócsai sportpálya használatba 

adásáról 
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Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10. Tárgy: Ócsai szennyvízelvezetési agglomerációs átsorolási tanulmányterv 

felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.11. Tárgy: Ócsa közigazgatási területén található egyes közterületek elnevezése 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.12. Tárgy: Több személy szállítására is alkalmas platós gépjármű vásárlásához szükséges 

döntés meghozatala 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1. Tárgy: Az ócsai 2255/1 helyrajzi számú ingatlan egy részének megvásárlására 

irányuló lakossági kérelem elbírálása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

8.2. Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában bérlő által 

benyújtott átalakítási kérelemről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

134/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett 

intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

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

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy az úttal kapcsolatos pályázat a 

Pénzügyminisztériumnál elbírálás alatt van. A kerékpárútról még nincs visszajelzés. A 
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DINPI-vel közösen beadott szemétszedési pályázatot megnyerték, de a támogatási szerződés 

még nem érkezett meg. 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

135/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: Beszámoló Ócsa város Közbiztonsági helyzetéről 

 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság mindhárom beszámolót 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

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

beszámolók elfogadását. 

 

Bukodi Károly polgármester megköszöni mindhárom szervezet munkáját. Ezt követően 

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

Megyei Rendőr-főkapitányság Dabas Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.  

 

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

következő határozatot hozta. 

 

136/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

Dabas Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolóját elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Ócsa Városi Polgárőrség 2018. évi beszámolóját elfogadja. 

 

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

következő határozatot hozta. 

 

137/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsa Városi Polgárőrség 2018. évi 

beszámolóját elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Ócsa város Közterület-felügyeletének 2018. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.  

 

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

következő határozatot hozta. 

 

138/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa város Közterület-felügyeletének 

2018. évi beszámolóját elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

/Hantos Péter képviselő megérkezik a terembe, a Képviselő-testület 8 fővel van jelen./ 

 

 

Napirend tárgya: 

3.2. Tárgy: Beszámoló a Kertváros Szociális Központ 2018. évi tevékenységéről 

 

Hantos Péter képviselő tájékoztatást ad arról, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a 

beszámoló elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Kertváros Szociális Központ 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt.  

 

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

következő határozatot hozta. 

 

139/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kertváros Szociális Központ 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

Napirend tárgya: 

3.3.Tárgy: Révfülöpi táborban üdülő gyermekek üdülési költségeinek támogatásáról 
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Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a határozati javaslat 

elfogadását a Képviselő-testületnek. 

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, 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 a nyári Révfülöpi tábor költségeihez maximum 700.000,- Ft összegű 

költségviselést vállal a 2019. évi költségvetésben szereplő dologi kiadások terhére, amely 

magában foglalja a Palásti testvérvárosból érkező gyermekek, valamint az ócsai rászoruló 

gyermekek, valamint a fakultatív programok részbeni költségét is. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt.  

 

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

következő határozatot hozta. 

 

140/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári Révfülöpi tábor költségeihez 

maximum 700.000,- Ft összegű költségviselést vállal a 2019. évi költségvetésben szereplő 

dologi kiadások terhére, amely magában foglalja a Palásti testvérvárosból érkező gyermekek, 

valamint az ócsai rászoruló gyermekek, valamint a fakultatív programok részbeni költségét is. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.4.Tárgy: Mérlegbeszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági 

szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről 

 

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, 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 az Egressy Gábor Kulturális Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó 

mérlegbeszámolóját elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt.  

 

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

következő határozatot hozta. 

 

 

141/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egressy Gábor Kulturális Nonprofit 

Kft. 2018. évre vonatkozó mérlegbeszámolóját elfogadja. 
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Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, 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 az Ócsa és Társai Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó 

mérlegbeszámolóját elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt.  

 

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

következő határozatot hozta. 

 

142/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsa és Társai Nonprofit Kft. 2018. 

évre vonatkozó mérlegbeszámolóját elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:    ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.1.Tárgy: Könyvvizsgálói észrevételek a DPMV Zrt. bérleti díjtartozásával 

kapcsolatban 

 

 

Kovácsné Lengyel Gabriella könyvvizsgáló előadja, hogy 2014. év óta 150 millió forintos 

ki nem fizetett bérleti díj számlák vannak felhalmozva az önkormányzattal szemben a DPMV 

Zrt. részéről. Ahhoz, hogy normálisan tudjon működni az önkormányzat, szükség lenne erre a 

150 millió forintra. Egyrészt, hogy az eszközök majdani pótlására felkészüljön, másrészt az 

egyéb fejlesztésekből is hiányzik ez a pénzösszeg. Készített egy összeállítást, ahol megnézte, 

hogy mi okozhatja az önkormányzatnak a veszteségét. Azt tapasztalta, hogy maga a 

csatornázási üzletág általánosan veszteséges a DPMV Zrt-nél, és az ócsai veszteség 

viszonylag magas. Szeretné megtudni, hogy ezek a közvetlen költségek mit tartalmaznak, 

mert ebből a bérleti díj 23 millió forint? 

 

Sárdy Károly DPMV Zrt. képviselője tájékoztatást ad arról, hogy 2011-ben lett 

meghatározva a víz és csatornadíj minden önkormányzatnál. Ezek a díjak nagyon felemás 

képet mutatnak, egyes önkormányzatoknál olyan víz és csatornadíjakat állapítottak meg, 

amelyek az önköltséget fedezték, sőt még nyereséget is tartalmaztak. Ezeknél az 

önkormányzatoknál semmi baj nincs, nem keletkezik veszteség, hanem nyereségesen 

működnek. Elmondja még, hogy volt egy rezsicsökkentés is, amely 10%-kal csökkentette a 

lakossági díjakat. Ez azt eredményezte, hogy a felmerülő költségek magasabbak voltak, mint 

a víz és csatorna bevételek. Előadja, hogy közben megjelent a közművezeték adó is, aminek 

szintén nem volt forrása. Nem térülnek meg a teljes összegben a bérleti díjak, csak részben, 

Ócsán kb. a fele térül meg a víz és csatornadíjakban. Kompenzálással történnek a bérleti díj 
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rendezések. A felújításokra a bérleti díj felét használják fel. Elmondja még, hogy volt egy 

javaslatuk, hogy a bérleti díjakat ütemezzék át.  

 

Dudás Lajos DPMV Zrt. képviselője előadja, hogy Ócsa település tekintetében a „mínusz” 

már csökkent 2017 évhez képest, és továbbra azon vannak, hogy még jobban csökkentsék ezt.  

 

Kovácsné Lengyel Gabriella könyvvizsgáló kérdezi, hogy lehetséges az, hogy Gyálon a 

közvetlen költség csak 87,7 %-os, Ócsán pedig 105,8 %-os?  

 

Dudás Lajos DPMV Zrt. képviselője elmondja, hogy a kitermelt víz díja teljesen más 

minden településen, a szennyvíztisztítási díja is más minden településen.  

 

Kovácsné Lengyel Gabriella könyvvizsgáló felveti, hogy gyakorlatilag 5 évnyi bérleti díj 

nincs kifizetve. Azt érzi, hogy csak halmozódik a ki nem fizetett bérleti díj és el fog érni egy 

olyan kritikus nagyságot, hogy nem lehet tovább terhelni a lakosságot.  

 

Sárdy Károly DPMV Zrt. képviselője előadja, hogy ők soha nem kérték a bérleti díjak 

elengedését. A jelenlegi víz és csatorna díjak, melyek forrást képeznek nem teszi lehetővé a 

bérleti díjak kifizetését, mert nem térül meg. Megértést és türelmet kér, minden eszközzel 

azon vannak, hogy ezek megtérüljenek.  

 

Puskás Imre képviselő felhívja a figyelmet, hogy 2011 óta jelentős idő telt el, és azóta az 

önkormányzat türelmesen vár. Mivel közfeladatot lát el, ezekkel a bevételekkel tervez. Jónak 

tartaná, ha ezek le lennének írva egy megállapodásban, hogy azért nem tudják teljesíteni a 

bérleti díjak fizetését, mert ilyen elvonások, ilyen bevételek, ilyen adók, költségek stb. 

vannak.  

 

A Képviselő-testület a napirend keretében nem hozott határozatot. 

 

 

Napirend tárgya: 

4.2.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata gazdálkodásával kapcsolatos 

könyvvizsgálati feladatok ellátásáról 

 

 

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

Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

1.) Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenység folyamatos 

ellátására Kovácsné Lengyel Gabriella bejegyzett könyvvizsgálót (székhely: 1028 

Budapest, Síp u. 7., könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 521 046 17, tagsági 

igazolvány szám: 003986, adószám: 70098673-1-41, ) bízza meg 2019. június 1. 

napjától 2020. május 31. napjáig terjedő határozott időre. A megbízási díj 150.000 

Ft/hó. 

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

szerződés aláírására. 

 

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

következő határozatot hozta. 

 

143/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenység 

folyamatos ellátására Kovácsné Lengyel Gabriella bejegyzett könyvvizsgálót 

(székhely: 1028 Budapest, Síp u. 7., könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 521 046 17, 

tagsági igazolvány szám: 003986, adószám: 70098673-1-41, ) bízza meg 2019. június 

1. napjától 2020. május 31. napjáig terjedő határozott időre. A megbízási díj 150.000 

Ft/hó. 

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

szerződés aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó átfogó értékelésének 

elfogadásáról 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, 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.) úgy dönt, hogy elfogadja Ócsa Város Önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó átfogó értékelését, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az értékelés Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztály részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt.  

 

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

következő határozatot hozta. 

 

144/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy elfogadja Ócsa Város Önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó átfogó 

értékelését, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az értékelés Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztály részére történő megküldéséről intézkedjen. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős:    1.)---, 2.) Polgármester 

Napirend tárgya: 
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4.4.Tárgy: …./2019. (….) önkormányzati rendelettervezet az Ócsai Életút Program 

keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló 7/2019. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

javasolja a rendelettervezet megalkotását a Képviselő-testület felé. 

 

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

rendelettervezet elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Murinainé Murár Emília képviselő elmondja, hogy nem régiben volt a leendő elsősök 

szülői értekezlete és a szülők a köszönetüket fejezték ki az „Elsős vagyok csomag” 

juttatásáért.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

 

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

az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló 

7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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. § 

 

Az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló 7/2019. (III. 28.) 

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

rendelkezés lép: 

 

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

feltételekkel – az Ócsa város közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező természetes személyekre terjed ki.” 

 

2. § 

 

Az R. 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(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 ócsai bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.” 

 

3. § 

 

Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) Az Önkormányzat az Ócsai Óvodakezdési Program keretében „Óvodába megyek” 

Csomagot juttat az arra jogosult személyek részére.” 

 

4. § 

 

Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) „Óvodába megyek” Csomagra jogosult az a magyar állampolgársággal rendelkező 

gyermek, aki  

a) Ócsán működő köznevelési intézményben létesít első alkalommal óvodai jogviszonyt 

és a gyermek, valamint legalább az egyik szülője a gyermek köznevelési intézménybe 

történő beiratkozásával egyidejűleg életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási 

területén él és állandó ócsai bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkezik. 

b) nem Ócsán működő köznevelési intézményben létesít óvodai jogviszonyt, 

ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülője a gyermek köznevelési 

intézménybe történő beiratkozásával egyidejűleg életvitelszerűen Ócsa város 

közigazgatási területén él és állandó ócsai bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezik.” 

 

5. § 

 

Az R. 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az „Óvodába megyek” Csomag természetbeni támogatás, melynek értéke legfeljebb 

15.000 Ft.” 

 

6. § 

 

Az R. 4. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A támogatás iránti kérelmet az óvodai beiratkozást követő 3 hónapon 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.” 

 

7. § 

 

Az R. 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(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 gyermek, valamint legalább az egyik szülője a gyermek 

közoktatási intézménybe történő beiratkozásával egyidejűleg életvitelszerűen Ócsa 

város közigazgatási területén él és állandó ócsai bejelentett lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkezik. 

b) nem Ócsán működő közoktatási intézményben létesít általános iskolai tanulói 

jogviszonyt, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülője a gyermek közoktatási 

intézménybe történő beiratkozásával egyidejűleg életvitelszerűen Ócsa város 
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közigazgatási területén él és állandó ócsai bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezik.” 

 

8. § 

 

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

 

„(5) A támogatás iránti kérelmet az általános iskolai beiratkozást követő 3 hónapon 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.” 

 

9. § 

 

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

 

10. § 

 

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

 

11. § 

 

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

 

12. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben és eljárásokban is 

alkalmazni kell. 

 
 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

m e g a l k o t t a  a  

 

10/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletet 

az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló 

7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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. § 
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Az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló 7/2019. (III. 28.) 

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

rendelkezés lép: 

 

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

feltételekkel – az Ócsa város közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező természetes személyekre terjed ki.” 

 

2. § 

 

Az R. 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(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 ócsai bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.” 

 

3. § 

 

Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Önkormányzat az Ócsai Óvodakezdési Program keretében „Óvodába megyek” 

Csomagot juttat az arra jogosult személyek részére.” 

 

4. § 

 

Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) „Óvodába megyek” Csomagra jogosult az a magyar állampolgársággal rendelkező 

gyermek, aki  

a) Ócsán működő köznevelési intézményben létesít első alkalommal óvodai jogviszonyt 

és a gyermek, valamint legalább az egyik szülője a gyermek köznevelési intézménybe 

történő beiratkozásával egyidejűleg életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási 

területén él és állandó ócsai bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkezik. 

b) nem Ócsán működő köznevelési intézményben létesít óvodai jogviszonyt, 

ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülője a gyermek köznevelési 

intézménybe történő beiratkozásával egyidejűleg életvitelszerűen Ócsa város 

közigazgatási területén él és állandó ócsai bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezik.” 

 

5. § 

 

Az R. 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az „Óvodába megyek” Csomag természetbeni támogatás, melynek értéke legfeljebb 

15.000 Ft.” 

6. § 
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Az R. 4. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A támogatás iránti kérelmet az óvodai beiratkozást követő 3 hónapon 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.” 

 

7. § 

 

Az R. 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(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 gyermek, valamint legalább az egyik szülője a gyermek 

közoktatási intézménybe történő beiratkozásával egyidejűleg életvitelszerűen Ócsa 

város közigazgatási területén él és állandó ócsai bejelentett lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkezik. 

b) nem Ócsán működő közoktatási intézményben létesít általános iskolai tanulói 

jogviszonyt, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülője a gyermek közoktatási 

intézménybe történő beiratkozásával egyidejűleg életvitelszerűen Ócsa város 

közigazgatási területén él és állandó ócsai bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezik.” 

 

8. § 

 

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

 

„(5) A támogatás iránti kérelmet az általános iskolai beiratkozást követő 3 hónapon 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.” 

 

9. § 

 

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

 

10. § 

 

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

 

11. § 

 

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

 

12. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben és eljárásokban is 

alkalmazni kell. 
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Napirend tárgya: 

4.5.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat által 2018. évre átadott támogatások 

elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 

 

 

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 Ócsa Város Önkormányzata által 2018. évre átadott támogatások 

elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, intézkedést azzal 

kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt.  

 

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

következő határozatot hozta. 

 

145/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzata által 2018. 

évre átadott támogatások elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakat 

tudomásul veszi, intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     ------ 

 

 

Napirend tárgya: 

4.6.Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel fennálló Együttműködési 

megállapodás módosítása 

 

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

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) az Ócsa Város Önkormányzata, valamint Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

között 2017. április 30. napján létrejött Együttműködési megállapodás 3. pont d) 

alpontját az alábbiak szerint módosítja: 

„d) Takarítási munkálatok elvégzése: 

A Városüzemeltetési Kft. teljes körűen ellátja az Ócsai Polgármesteri Hivatal és a 

Falu Tamás Városi Könyvtár épületének takarítási feladatait.” 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti együttműködési 

megállapodás aláírására. 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt.  

 

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

következő határozatot hozta. 
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146/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsa Város Önkormányzata, valamint Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

között 2017. április 30. napján létrejött Együttműködési megállapodás 3. pont d) 

alpontját az alábbiak szerint módosítja: 

„d) Takarítási munkálatok elvégzése: 

A Városüzemeltetési Kft. teljes körűen ellátja az Ócsai Polgármesteri Hivatal és a 

Falu Tamás Városi Könyvtár épületének takarítási feladatait.” 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti együttműködési 

megállapodás aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.7.Tárgy: A mindenkori HÉSZ hatályos előírásaitól való eltérésre vonatkozó 

kérelmek általános elbírálása 

 

 

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 javasolja a határozati 

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1) nem támogatja a mindenkori hatályos Helyi Építési Szabályzattól és Szabályozási tervtől, 

valamint a Településkép védelméről szóló rendelete tartalmától eltérő telekalakítási, 

építési, létesítési, vagy bármely egyéb témájú megoldások alkalmazását, 

2) javasolja, hogy az 1.) pontban bemutatott helyzet kialakulása esetén a beérkező igények, 

módosítási javaslatként rögzítésre és gyűjtésre kerüljenek, melyek felülvizsgálatára, 

elbírálására és indokolt esetben, szakmai szempontok alapján történő módosításra, az 1.) 

pontban felsorolt terveszközök módosítása alkalmával kerüljön sor. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt.  

 

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

következő határozatot hozta. 

 

 

147/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1) nem támogatja a mindenkori hatályos Helyi Építési Szabályzattól és Szabályozási tervtől, 

valamint a Településkép védelméről szóló rendelete tartalmától eltérő telekalakítási, 

építési, létesítési, vagy bármely egyéb témájú megoldások alkalmazását, 

2) javasolja, hogy az 1.) pontban bemutatott helyzet kialakulása esetén a beérkező igények, 

módosítási javaslatként rögzítésre és gyűjtésre kerüljenek, melyek felülvizsgálatára, 
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elbírálására és indokolt esetben, szakmai szempontok alapján történő módosításra, az 1.) 

pontban felsorolt terveszközök módosítása alkalmával kerüljön sor. 

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

Felelős:    1.)-2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.8.Tárgy: Döntés az ún. Millenniumi tér felújítása tárgyában beérkezett 

árajánlatokról 

 

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

legolcsóbb árajánlat elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

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

legolcsóbb árajánlat elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1126/1 hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlanon lévő ún. Millenniumi park felújításával Leber Mogyorósi Dóra e.v.-t (7030 

Paks,  Hunyadi u. 1/B.) bízza meg. A vállalkozási díj bruttó 7.144.090 Ft, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés céltartalékból történő 

átcsoportosítást követően a felújítási kiadások terhére biztosítja. 

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

vállalkozási szerződés előkészítésére  és annak aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt.  

 

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

következő határozatot hozta. 

 

148/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1126/1 hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlanon lévő ún. Millenniumi park felújításával Leber Mogyorósi Dóra e.v.-t (7030 

Paks, Hunyadi u. 1/B.) bízza meg. A vállalkozási díj bruttó 7.144.090 Ft, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés céltartalékból történő 

átcsoportosítást követően a felújítási 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 önkormányzati tulajdonban lévő ócsai sportpálya használatba 

adásáról 

 

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

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

elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő testülete  

1.) a kizárólagos tulajdonát képező ócsai 1899/7 hrsz. alatt nyilvántartott „ócsai 

sportpálya” elnevezésű ingatlant Ócsa Város Sportegyesület részére, a 2019/2020. évi 

futballszezonra 2019. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig ingyenesen 

használatba adja, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt használati szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt.  

 

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

következő határozatot hozta. 

 

149/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő testülete  

1.) a kizárólagos tulajdonát képező ócsai 1899/7 hrsz. alatt nyilvántartott „ócsai 

sportpálya” elnevezésű ingatlant Ócsa Város Sportegyesület részére, a 2019/2020. évi 

futballszezonra 2019. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig ingyenesen 

használatba adja, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt használati szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

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

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.10. Tárgy: Ócsai szennyvízelvezetési agglomerációs átsorolási tanulmányterv 

felülvizsgálata 

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

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

elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ócsa település vonatkozásában az Ócsa központú 

szennyvízelvezetési agglomeráció felülvizsgálatával és fejlesztési igényének a TF 

(telepfejlesztés) kiegészítésével egyetért, és elfogadja, hogy az ócsai agglomeráció fejlesztési 

igényeként a meglévő CS (csatorna) fejlesztési igény mellé a TF jelű (telepfejlesztés) 

szennyvíztisztítási fejlesztési igény is bekerüljön. 

 

 

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

következő határozatot hozta. 

 

150/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ócsa település 

vonatkozásában az Ócsa központú szennyvízelvezetési agglomeráció felülvizsgálatával és 

fejlesztési igényének a TF (telepfejlesztés) kiegészítésével egyetért, és elfogadja, hogy az 

ócsai agglomeráció fejlesztési igényeként a meglévő CS (csatorna) fejlesztési igény mellé a 

TF jelű (telepfejlesztés) szennyvíztisztítási fejlesztési igény is bekerüljön. 

Határidő: folyamatos  

Felelős:    polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.11. Tárgy: Ócsa közigazgatási területén található egyes közterületek elnevezése 

 

 

Hantos Péter képviselő tájékoztatást ad arról, hogy az Oktatási Bizottság javasolja a 

határozati javaslatok elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén javasolja a határozati 

javaslatok elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) Ócsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ócsai 1786/2 helyrajzi számú 

közterületet – Ócsa Város Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, 

valamint az elnevezésük megváltoztatásának és a házszámok megállapításának 

egyes szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletének 4. §-a 

alapján – Kemény Zsigmond utcának nevezi el. 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt.  

 

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

következő határozatot hozta. 

 

 

151/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Ócsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ócsai 1786/2 helyrajzi számú 

közterületet – Ócsa Város Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, 

valamint az elnevezésük megváltoztatásának és a házszámok megállapításának 

egyes szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletének 4. §-a 

alapján – Kemény Zsigmond utcának nevezi el. 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 
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Határidő: 1.)-2) azonnal 

Felelős:    1.)---, 2.) jegyző 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) Ócsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ócsai 0544 helyrajzi számú 

közterületet – Ócsa Város Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, 

valamint az elnevezésük megváltoztatásának és a házszámok megállapításának egyes 

szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletének 4. §-a alapján – 

Gólyahír utcának nevezi el. 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt.  

 

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

következő határozatot hozta. 

 

152/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Ócsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ócsai 0544 helyrajzi számú 

közterületet – Ócsa Város Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, 

valamint az elnevezésük megváltoztatásának és a házszámok megállapításának egyes 

szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletének 4. §-a alapján – 

Gólyahír utcának nevezi el. 

2.) felkéri a Jegyzőt az utak elnevezésével kapcsolatos adminisztratív teendők 

elvégzésére. 

Határidő: 1.)-2) azonnal 

Felelős:    1.)---, 2.) jegyző 

 

 

Napirend tárgya: 

4.12. Tárgy: Több személy szállítására is alkalmas platós gépjármű vásárlásához szükséges 

döntés meghozatala 

 

 

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

gépjárművet a Városüzemeltetési Kft. vegye meg, annak okán, hogy ők tudnak Áfát 

visszaigényelni. 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy tavaly augusztus-szeptemberben az 

ügyvezető asszony már jelezte, hogy 10 millió forint nagyságrendben vásárolna kisteherautót 

és gépeket, és ezt az önkormányzat tegye be a költségvetésébe. Amikor tervezte a 

költségvetését a Városüzemeltetési Kft. és az önkormányzat, ez az összeg a Kft. 

költségvetésébe került bele. Majd, mikor a költségvetés elfogadására került a sor, jött egy 

olyan instrukció, hogy mégse a Kft. tervezze be, hanem az önkormányzat. Most megint az állt 

elő, hogy ismét tegyék át ezt a 10 millió forintot. Nem igazán érti ezt. 
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dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető elmondja, neki teljesen mindegy, hogy a Kft. vagy az 

önkormányzat költségvetésében van ez az összeg, szükség van a kisteherautóra a munkákhoz.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 100 

%-os tulajdonosa 

1.) tekintettel arra, hogy az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jogosult  általános 

forgalmi adó visszaigénylésére a beszerzés tárgyára vonatkozóan, továbbá működési 

költségei között a jármű további fenntartási költségeit is elszámolhatja, úgy dönt, hogy 

a céltartalékának terhére - az Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe 

gépjárművásárlási céllal betervezett  bruttó 12.700.000 Ft  összeggel támogatja Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi eredeti költségvetését azzal, hogy ezt az 

összeget kizárólag gépjármű beszerzésére használhatja, 

2.) az 1.) pontban foglaltak alapján felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét az alábbi műszaki paramétereknek megfelelő gépjármű beszerzési 

szabályoknak megfelelő megvásárlására. 

A beszerzésre kerülő gépjármű 

- kizárólag újonnan forgalomba helyezett,  

- 6 személy szállítására is alkalmas,  

- legalább egy irányba billenő platós,  

- 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű, „B” kategóriás vezetői engedéllyel is 

vezethető legyen, továbbá 

- oldalfalmagasítással rendelkezzen. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt.  

 

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

következő határozatot hozta. 

 

153/2019. (V. 29.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa 

1.) tekintettel arra, hogy az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jogosult  általános 

forgalmi adó visszaigénylésére a beszerzés tárgyára vonatkozóan, továbbá működési 

költségei között a jármű további fenntartási költségeit is elszámolhatja, úgy dönt, hogy 

a céltartalékának terhére - az Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe 

gépjárművásárlási céllal betervezett  bruttó 12.700.000 Ft  összeggel támogatja Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi eredeti költségvetését azzal, hogy ezt az 

összeget kizárólag gépjármű beszerzésére használhatja, 

2.) az 1.) pontban foglaltak alapján felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét az alábbi műszaki paramétereknek megfelelő gépjármű beszerzési 

szabályoknak megfelelő megvásárlására. 

A beszerzésre kerülő gépjármű 

- kizárólag újonnan forgalomba helyezett,  

- 6 személy szállítására is alkalmas,  

- legalább egy irányba billenő platós,  

- 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű, „B” kategóriás vezetői engedéllyel is 

vezethető legyen, továbbá 

- oldalfalmagasítással rendelkezzen. 
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Határidő: 1.)-2.) azonnal  

Felelős:    1.)----, 2.) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

Napirend tárgya: 

7. Egyebek 

 

 

Bukodi Károly polgármester tisztelettel meghívja a képviselőket a pénteken megrendezésre 

kerülő kitüntető díjak átadásának ünnepségére. Június 4-én kedden pedig a Bolyai téren 

tartandó összetartozás napi megemlékezésre. 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

       Bukodi Károly         dr. Molnár Csaba 

                   polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 


