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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 31. napján 1600 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  

Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

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 6 fővel határozatképes, távol van Buza Ernő, Hantos Péter és 

Kardos Zoltán képviselő. 

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni 4.11. számmal a „A Hamsza Kft. által nyújtott helyi 

közösségi buszközlekedéssel kapcsolatos panaszok megtárgyalása” elnevezésű napirendet. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 4.11. számmal a „A Hamsza Kft. által nyújtott helyi közösségi 

buszközlekedéssel kapcsolatos panaszok megtárgyalása” elnevezésű napirendet tárgyalásra 

felveszi. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

179/2019. (VII. 31.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.11. számmal a „A Hamsza Kft. által 

nyújtott helyi közösségi buszközlekedéssel kapcsolatos panaszok megtárgyalása” elnevezésű 

napirendet tárgyalásra felveszi. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

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

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

180/2019. (VII. 31.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 

módosítással tárgyalásra elfogadta. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

N a p i r e n d 
 

 

1. Napirend előtti felszólalások 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3. Munkaterv szerinti napirendek 

 

3.1. Tárgy: Háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról szóló 

15/2016. (IX.01.) önkormányzati rendeletében meghatározott körzetek kötelező 

felülvizsgálata 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: .../2019.(…) önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(költségvetés előirányzat-módosítás) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: Döntés az Ócsa Város Önkormányzat 2018. éves összevont (konszolidált) 

költségvetési beszámolójának elfogadásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: …/2019. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról, 

a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásának szabályairól szóló 14/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 

0283/10 hrsz. alatt nyilvántartott külterületi ingatlan értékesítéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.5. Tárgy: …/2019. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet a meghatározott össztömeget 

meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási 

engedély kiadásáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.6. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ........../........... (.....) 

önkormányzati rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.7. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 5/2016. 

(III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

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

kerülő komplex sportpark és játszótér környezetének parkosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsai Kisbíró terjesztéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

részének haszonbérbe adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.11. Tárgy: A Hamsza Kft. által nyújtott helyi közösségi buszközlekedéssel kapcsolatos 

panaszok megtárgyalása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1. Tárgy: Díszpolgári cím adományozása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

8.2. Tárgy: „PRO URBE Ócsa” kitüntető díj adományozása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

2.1.Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

181/2019. (VII. 31.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett 

intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

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

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a héten várhatóan aláírják a támogatói 

szerződést a kerékpárúttal kapcsolatban. A többi pályázatban nem történt semmi érdemleges. 

 

A Képviselő-testület a napirendet határozat hozatala nélkül zárta le. 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: Háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról 

szóló 15/2016. (IX.01.) önkormányzati rendeletében meghatározott körzetek kötelező 

felülvizsgálata 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

 

dr. Gallai Zoltán 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 háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról 

szóló 15/2016. (IX.01.) önkormányzati rendeletben meghatározott háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek a feladatellátást végzőkkel együttesen felülvizsgálta és 

megállapítja, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekkel kapcsolatosan 

módosításra nincs szükség.  

 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

182/2019. (VII. 31.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a 

fogorvosi körzetek kialakításáról szóló 15/2016. (IX.01.) önkormányzati rendeletben 
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meghatározott háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek a feladatellátást 

végzőkkel együttesen felülvizsgálta és megállapítja, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

a fogorvosi körzetekkel kapcsolatosan módosításra nincs szükség.  

Határidő: --- 

Felelős:    --- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.1.Tárgy: .../2019.(…) önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város 

Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy az Ügyrendi Bizottság és a 

Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet megalkotását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

 

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

Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (II.13.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. 

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

 

1. § 

 

Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) 

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

 

 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésében, a kiadási 

és bevételi főösszegét: 1.630.476.779 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-hatszázharmincmilló-

negyszázhetvenhatezer-hétszázhetvenkilenc forintban határozza meg. 

 

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

 

1.361.388.781 Ft Költségvetési bevétellel 

-1.594.978.841 Ft Költségvetési kiadással 

- 233.590.060 Ft Költségvetési egyenleggel 

 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  

 (-17.089.200 Ft) +(-216.500.860) Ft= - 233.590.060 Ft/ 

 

(3) A költségvetési egyenleg -233.590.060 Ft, mely a felhalmozási oldal bevételi hiányából és 

a működési oldal kiadási hiányából származik. 

 

2. § 
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Az R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú 

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

meg a Képviselő-testület. 

 

(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatonként: 

 

forintban 

 

1.) Közhatalmi bevétel 515.550.000  

2.) Intézményi működési bevétel  102.568.000  

3.) Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 

40.860.775  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 

forintban 

(3) Önkormányzati működés támogatásai: 509.670.006 

 

forintban 

(4)  Felhalmozási bevételek: 

1.) Felhalmozási bevétel 50.000.000  

2)  Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 200.000 

3.) Felhalmozási  célú támogatás: 142.500.000 

 

(5) Maradvány igénybevétele:         

269.087.998 

 forintban  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.630.476.779 

 

forintban 

(6) Önkormányzat működési kiadásai: 1 181.977.981 

 

1.) Személyi juttatások 405.568.860 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 89.829.986 

3.) Dologi kiadások 460.422.541 

4.) Egyéb működési célú kiadások 207.082.594 

4.1

) 

Ebből:  Egyéb működési célú  támogatások Áh 

belülre 

24.300.000 

4.2

) 

Céljellegű támogatások Áh-kívülre 177.472.000 

4.3

) 

Előző évi elszámolásból származó 

befizetés 

5.310.594 

5.) Szociális kiadások 

(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. 

számú tájékoztató tábla tartalmazza 

19.074.000 

 

(7) Tartalék: 43.844.153 
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forintban 

 

a) Általános tartalék 3.800.000  

b) Céltartalék 40.044.153  

 

forintban 

(8) Felhalmozási költségvetés kiadásai:  369.156.707 

 

forintban 

a) Beruházások 61.056.707 

b) Felújítások 307.500.000 

c) Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás) 600.000 

 

forintban 

(9) Finanszírozási célú kiadások: 35.497.938 

 

Ebből: 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 20.000.000 

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 15.497.938 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:  1.630.476.779 

 

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

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

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

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

 

a) Kötelező feladatok 

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

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

 

b) Önként vállalt feladatok 

ba) fizikoterápia 

bb) labor helyi tevékenysége 

bc) civil szervezetek támogatása 

 

c) Állami, államigazgatási feladatok 

ca) helyi jogalkotás 

cb) építésügyi helyi igazgatás 

cc) adóigazgatás 

cd) szociális igazgatás 

ce) közterület-felügyelet 

 

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

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

 

3. § 

 

Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatát 

1.614.174.745 Ft-ban határozza meg. 

 

Önkormányzat működési támogatásai  509.670.006 Ft 

Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről 38.500.000 Ft 

Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről 142.500.000 Ft 

Közhatalmi bevételek: 515.550.000 Ft 

Működési bevétel: 92.452.000 Ft 

Felhalmozási bevételek: 50.200.000 Ft 

Maradvány igénybevétele:                                            265.302.739 Ft 

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 

1.614.174.745 Ft-ban határozza meg. 

 

Személyi juttatások: 65.312.000 Ft 

Munkaadókat terhelő jár. 12.820.000 Ft 

Dologi kiadások: 342.188.425 Ft 

Ellátottak pénzbeni juttatásai: 19.074.000 Ft 

Egyéb működési célú kiadások: 207.082.594 Ft 

Tartalékok: 43.844.153 Ft 

Felhalmozási költségvetési kiadások: 363.156.707 Ft 

Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre: 20.000.000 Ft 

Előző évi megelőlegezés visszafizetése: 15.497.938 Ft 

Intézményfinanszírozás kiadásai: 525.198.928 Ft 

 

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

kiadásait a 9.1. melléklet tartalmazza. 

 

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

finanszírozási kiadások összege: 525.198.928 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati 

Társulásnak utalandó összeg 23.000.000 Ft. 

 

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

fő. 

 

4. § 

 

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

 

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatát 

198.241.116 Ft-ban határozza meg. 

 

Intézményi működési bevétel: 1.470.000 Ft 

EU parlamenti választásra támogatás:  2.360.775 Ft 

Költségvetési maradvány igénybevétele: 2.101.913 Ft 

Normatív állami támogatás: 119.726.438 Ft 

Önkormányzati támogatás: 72.581.990 Ft 
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(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 

198.241.116 Ft-ban határozza meg. 

 

Személyi juttatások: 130.621.200 Ft 

Munkaadókat terhelő jár: 30.354.546 Ft 

Dologi kiadások: 35.265.370 Ft 

Egyéb beruházási célú kiadások: 2.000.000 Ft 

 

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

melléklet tartalmazza. 

 

(3) A Képviselő-testület 2019. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,  

 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 231.900 Ft. 

 

(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 27 főben állapítja meg. 

 

5. § 

 

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

 

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

Manóvár Bölcsőde 2019. évi bevételi előirányzatát 328.578.460 Ft-ban határozza 

meg.  

 

Intézményi működési bevétel: 8.626.000 Ft 

Költségvetési maradvány igénybevétele: 1.037.592 Ft 

Normatív állami támogatás: 224.868.368 Ft 

Önkormányzati támogatás: 94.046.500 Ft 

 

 

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

Bölcsőde 2019. évi kiadási előirányzatát 328.578.460 Ft-ban határozza meg. 

 

Személyi juttatások: 202.347.260 Ft 

Munkaadókat terhelő jár. 45.067.608 Ft 

Dologi kiadások: 78.163.592 Ft 

Egyéb eszköz beszerzések: 3.000.000 Ft 

 

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait a 9.3. melléklet tartalmazza.  

 

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

Bölcsőde létszámkeretét 53 +7 főben állapítja meg. 

 

6.§ 

 

A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2019. évi bevételi előirányzatát 

14.681.386 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel: 20.000 Ft 

Működési célú átvett pénzeszközök: 40.000 Ft 

Költségvetési maradvány igénybevétele: 645.754 Ft 

Normatív állami támogatás: 12.099.282 Ft 

Önkormányzati támogatás:  1.876.350,-Ft  

 

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2019. évi kiadási előirányzatát 

14.681.386 Ft-ban határozza meg. 

 

Személyi juttatások: 7.288.400 Ft 

Munkaadókat terhelő jár. 1.587.832 Ft 

Dologi kiadások: 4.805.154 Ft 

Beruházások (Könyvállomány növekedés): 1.000.000 Ft 

 

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

9.4.sz. melléklet tartalmazza. 

 

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

 

 

7. § 

 

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

 

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 3.800.000. Ft általános tartalékot és 40.044.153 Ft 

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

fenntartja magának. 

 

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

testület fenntartja magának. 

 

8. § 

 

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

 

9. § 

 

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

 

10. § 

 

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

11. § 

 

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

 

12. § 
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Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

13. § 

 

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

 

14. § 

 

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

 

15. § 

 

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

 

16. § 

 

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

 

17. § 

 

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

 

18.§ 

 

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

 

19. § 

 

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

 

20. § 

 

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

 

21. § 

 

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

 

22.§ 

 

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

 

23.§ 

 

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

 

24.§ 
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(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 

1. napjától kell alkalmazni. 

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

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a  

 

14/2019. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletet 

Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (II.13.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. 

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

 

1. § 

 

Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) 

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

 

 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésében, a kiadási 

és bevételi főösszegét: 1.630.476.779 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-hatszázharmincmilló-

negyszázhetvenhatezer-hétszázhetvenkilenc forintban határozza meg. 

 

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

 

1.361.388.781 Ft Költségvetési bevétellel 

-1.594.978.841 Ft Költségvetési kiadással 

- 233.590.060 Ft Költségvetési egyenleggel 

 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  

 (-17.089.200 Ft) +(-216.500.860) Ft= - 233.590.060 Ft/ 

 

(3) A költségvetési egyenleg -233.590.060 Ft, mely a felhalmozási oldal bevételi hiányából és 

a működési oldal kiadási hiányából származik. 

 

2. § 

 

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

 

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

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. mellékletében 

foglaltak szerint határozza meg a Képviselő-testület. 
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(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatonként: 

 

forintban 

 

1.) Közhatalmi bevétel 515.550.000  

2.) Intézményi működési bevétel  102.568.000  

3.) Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 

40.860.775  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 

forintban 

(3) Önkormányzati működés támogatásai: 509.670.006 

 

forintban 

(4)  Felhalmozási bevételek: 

1.) Felhalmozási bevétel 50.000.000  

2)  Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 200.000 

3.) Felhalmozási  célú támogatás: 142.500.000 

 

(5) Maradvány igénybevétele:        269.087.998 

 forintban  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.630.476.779 

 

forintban 

(6) Önkormányzat működési kiadásai: 1 181.977.981 

 

1.) Személyi juttatások 405.568.860 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 89.829.986 

3.) Dologi kiadások 460.422.541 

4.) Egyéb működési célú kiadások 207.082.594 

4.1

) 

Ebből:  Egyéb működési célú  támogatások Áh 

belülre 

24.300.000 

4.2

) 

Céljellegű támogatások Áh-kívülre 177.472.000 

4.3

) 

Előző évi elszámolásból származó 

befizetés 

5.310.594 

5.) Szociális kiadások 

(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. 

számú tájékoztató tábla tartalmazza 

19.074.000 

 

(7) Tartalék: 43.844.153 

forintban 

 

a) Általános tartalék 3.800.000  

b) Céltartalék 40.044.153  

 

forintban 

(8) Felhalmozási költségvetés kiadásai:  369.156.707 

 

forintban 
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a) Beruházások 61.056.707 

b) Felújítások 307.500.000 

c) Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás) 600.000 

 

forintban 

(9) Finanszírozási célú kiadások: 35.497.938 

 

Ebből: 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 20.000.000 

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 15.497.938 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:  1.630.476.779 

 

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

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

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

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

 

a) Kötelező feladatok 

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

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

 

b) Önként vállalt feladatok 

ba) fizikoterápia 

bb) labor helyi tevékenysége 

bc) civil szervezetek támogatása 

 

c) Állami, államigazgatási feladatok 

ca) helyi jogalkotás 

cb) építésügyi helyi igazgatás 

cc) adóigazgatás 

cd) szociális igazgatás 

ce) közterület-felügyelet 

 

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

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

 

3. § 

 

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

 

„(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatát 

1.614.174.745 Ft-ban határozza meg. 

 

Önkormányzat működési támogatásai  509.670.006 Ft 

Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről 38.500.000 Ft 

Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről 142.500.000 Ft 

Közhatalmi bevételek: 515.550.000 Ft 

Működési bevétel: 92.452.000 Ft 
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Felhalmozási bevételek: 50.200.000 Ft 

Maradvány igénybevétele:                                            265.302.739 Ft 

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 

1.614.174.745 Ft-ban határozza meg. 

 

Személyi juttatások: 65.312.000 Ft 

Munkaadókat terhelő jár. 12.820.000 Ft 

Dologi kiadások: 342.188.425 Ft 

Ellátottak pénzbeni juttatásai: 19.074.000 Ft 

Egyéb működési célú kiadások: 207.082.594 Ft 

Tartalékok: 43.844.153 Ft 

Felhalmozási költségvetési kiadások: 363.156.707 Ft 

Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre: 20.000.000 Ft 

Előző évi megelőlegezés visszafizetése: 15.497.938 Ft 

Intézményfinanszírozás kiadásai: 525.198.928 Ft 

 

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

kiadásait a 9.1. melléklet tartalmazza. 

 

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

finanszírozási kiadások összege: 525.198.928 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati 

Társulásnak utalandó összeg 23.000.000 Ft. 

 

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

fő. 

 

4. § 

 

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

 

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatát 

198.241.116 Ft-ban határozza meg. 

 

Intézményi működési bevétel: 1.470.000 Ft 

EU parlamenti választásra támogatás:  2.360.775 Ft 

Költségvetési maradvány igénybevétele: 2.101.913 Ft 

Normatív állami támogatás: 119.726.438 Ft 

Önkormányzati támogatás: 72.581.990 Ft 

 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 

198.241.116 Ft-ban határozza meg. 

 

Személyi juttatások: 130.621.200 Ft 

Munkaadókat terhelő jár: 30.354.546 Ft 

Dologi kiadások: 35.265.370 Ft 

Egyéb beruházási célú kiadások: 2.000.000 Ft 

 

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

melléklet tartalmazza. 
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(3) A Képviselő-testület 2019. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,  

 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 231.900 Ft. 

 

(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 27 főben állapítja meg. 

 

5. § 

 

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

 

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

Manóvár Bölcsőde 2019. évi bevételi előirányzatát 328.578.460 Ft-ban határozza 

meg.  

 

Intézményi működési bevétel: 8.626.000 Ft 

Költségvetési maradvány igénybevétele: 1.037.592 Ft 

Normatív állami támogatás: 224.868.368 Ft 

Önkormányzati támogatás: 94.046.500 Ft 

 

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

Manóvár Bölcsőde 2019. évi kiadási előirányzatát 328.578.460 Ft-ban határozza meg. 

 

Személyi juttatások: 202.347.260 Ft 

Munkaadókat terhelő jár. 45.067.608 Ft 

Dologi kiadások: 78.163.592 Ft 

Egyéb eszköz beszerzések: 3.000.000 Ft 

 

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait a 9.3. melléklet tartalmazza.  

 

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

Bölcsőde létszámkeretét 53 +7 főben állapítja meg. 

 

6.§ 

 

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

 

„(1) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2019. évi bevételi előirányzatát 

14.681.386 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel: 20.000 Ft 

Működési célú átvett pénzeszközök: 40.000 Ft 

Költségvetési maradvány igénybevétele: 645.754 Ft 

Normatív állami támogatás: 12.099.282 Ft 

Önkormányzati támogatás:  1.876.350,-Ft  

 

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2019. évi kiadási előirányzatát 

14.681.386 Ft-ban határozza meg. 
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Személyi juttatások: 7.288.400 Ft 

Munkaadókat terhelő jár. 1.587.832 Ft 

Dologi kiadások: 4.805.154 Ft 

Beruházások (Könyvállomány növekedés): 1.000.000 Ft 

 

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

9.4.sz. melléklet tartalmazza. 

 

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

 

7. § 

 

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

 

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 3.800.000. Ft általános tartalékot és 40.044.153 

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

fenntartja magának. 

 

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

testület fenntartja magának. 

 

8. § 

 

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

 

9. § 

 

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

 

10. § 

 

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

11. § 

 

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

 

12. § 

 

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

 

13. § 

 

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

 

14. § 

 

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

 

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

 

16. § 

 

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

 

17. § 

 

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

 

18.§ 

 

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

 

19. § 

 

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

 

20. § 

 

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

 

21. § 

 

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

 

22.§ 

 

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

 

23.§ 

 

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

 

24.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. 

január 1. napjától kell alkalmazni. 

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.2.Tárgy: Döntés az Ócsa Város Önkormányzat 2018. éves összevont (konszolidált) 

költségvetési beszámolójának elfogadásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a határozati 

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

Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2018. éves összevont (konszolidált) 

költségvetési beszámolóját elfogadja. 

  

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

183/2019. (VII. 31.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2018. éves 

összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    ------ 

 

 

Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: …/2019. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat 

vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásának szabályairól szóló 14/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság 

javasolja a rendelet megalkotását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

 

 

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

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 

14/2016. (IX.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, az 5. § (4) 

bekezdésében, valamint 18. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 

1.§ 

 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályiról szóló 14/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: R.) 12/A. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) Az önkormányzati intézményt illető lejárt, de esedékességükig meg nem fizetett 

követelések (a továbbiakban: követelés) érvényesítése iránt az Önkormányzat és a Hivatal 

esetében a jegyző, egyéb költségvetési szerv esetében az intézmény vezetője köteles intézkedni. 

(2) Az Önkormányzatot illető tőke- vagy kamatkövetelés részbeni vagy teljes elengedésére, 

valamint részletfizetés engedélyezésére (továbbiakban együtt: kedvezmények) 

a) 200.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármester, 

b) 200.001 Ft–tól 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a Gazdasági Bizottság, 

c) 1.000.001 Ft egyedi értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület jogosult. 

(3) Az adott tárgyévben azonos kötelezett felé fennálló követeléseket össze kell számítani. 

(4) A követelésről részben vagy egészben az alábbi okokból lehet lemondani: 

a) ha a követelés érvényesítése, behajtása a rendelkezésre álló információk, bizonyítékok 

alapján a követelés összegét meghaladó költségekkel járna, vagy 

b) ha a kérelmező méltányolható körülményei azt indokolják. 

(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti méltányolható körülménynek minősül különösen: 

a) a kérelmező szociális helyzete, 

b) ha a követelés kiegyenlítése a kérelmező életkörülményeit elnehezítené, 

c) ha a követelés kiegyenlítése a kérelmező gazdasági helyzetét elnehezítené, 

d) ha a követelés kiegyenlítése a kérelmező cég felszámolását eredményezné, 

e) egyéb a kérelmezővel kapcsolatos méltányolható élethelyzet. 

(6) A (2) bekezdésben meghatározott döntéshozó minden egyes kérelemről az eset összes 

körülményeinek mérlegelésével dönt, és döntését indokolnia kell. 

(7) A követelésről csak akkor lehet lemondani, ha a követelés az államháztartás számviteléről 

szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján behathatatlannak 

minősül. 

(8) Az (1) bekezdésben foglalt behajthatatlan követelést a számviteli nyilvántartásokból csak a 

jegyző előzetes jóváhagyását követően lehet kivezetni, törölni.” 

 

2. § 

 

Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

3. § 

 

Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

4. § 

 

Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

5. § 

 

Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 

6. § 

 

Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

 

7. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a  

 

15/2019. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletet 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 

14/2016. (IX.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, az 5. § (4) 

bekezdésében, valamint 18. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 

1.§ 

 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályiról szóló 14/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: R.) 12/A. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az önkormányzati intézményt illető lejárt, de esedékességükig meg nem fizetett 

követelések (a továbbiakban: követelés) érvényesítése iránt az Önkormányzat és a Hivatal 

esetében a jegyző, egyéb költségvetési szerv esetében az intézmény vezetője köteles intézkedni. 

(2) Az Önkormányzatot illető tőke- vagy kamatkövetelés részbeni vagy teljes elengedésére, 

valamint részletfizetés engedélyezésére (továbbiakban együtt: kedvezmények) 

a) 200.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármester, 

b) 200.001 Ft–tól 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a Gazdasági Bizottság, 

c) 1.000.001 Ft egyedi értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület jogosult. 

(3) Az adott tárgyévben azonos kötelezett felé fennálló követeléseket össze kell számítani. 

(4) A követelésről részben vagy egészben az alábbi okokból lehet lemondani: 

a) ha a követelés érvényesítése, behajtása a rendelkezésre álló információk, bizonyítékok 

alapján a követelés összegét meghaladó költségekkel járna, vagy 

b) ha a kérelmező méltányolható körülményei azt indokolják. 

(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti méltányolható körülménynek minősül különösen: 

a) a kérelmező szociális helyzete, 

b) ha a követelés kiegyenlítése a kérelmező életkörülményeit elnehezítené, 

c) ha a követelés kiegyenlítése a kérelmező gazdasági helyzetét elnehezítené, 

d) ha a követelés kiegyenlítése a kérelmező cég felszámolását eredményezné, 

e) egyéb a kérelmezővel kapcsolatos méltányolható élethelyzet. 

(6) A (2) bekezdésben meghatározott döntéshozó minden egyes kérelemről az eset összes 

körülményeinek mérlegelésével dönt, és döntését indokolnia kell. 

(7) A követelésről csak akkor lehet lemondani, ha a követelés az államháztartás számviteléről 

szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján behathatatlannak 

minősül. 

(8) Az (1) bekezdésben foglalt behajthatatlan követelést a számviteli nyilvántartásokból csak a 

jegyző előzetes jóváhagyását követően lehet kivezetni, törölni.” 
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2. § 

 

Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

3. § 

 

Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

4. § 

 

Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

5. § 

 

Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 

6. § 

 

Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

 

7. § 

 

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.4.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 

0283/10 hrsz. alatt nyilvántartott külterületi ingatlan értékesítéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

ingatlan értékesítését. 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén javasolja az ingatlan 

értékesítését. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0283/10 hrsz. alatt 

nyilvántartott, „kivett présház” megnevezésű ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) 

értékesíteni kívánja, 

2.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0283/10 hrsz. alatt nyilvántartott 

„kivett présház” megnevezésű ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) – egyszerűsített, 

egyfordulós, nyilvános pályázati eljárás keretében kívánja értékesíteni oly módon, 

hogy a pályázati eljárás lebonyolításáról Ócsa Város Önkormányzata maga 

gondoskodik. A meghirdetésre kerülő pályázati felhívás keretében alternatív ajánlat 

nem tehető. Az Ingatlan minimális értékesítési árát 2.000.000 Ft, azaz Kettőmillió 

forint összegben állapítja meg. 



23 

 

3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban körülírt ingatlan értékesítéséhez 

szükséges pályázati felhívást elkészítse és egy országos napilapban, valamint a 

helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjon. 

4.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatok bontását zártkörűen végezze el a 

pályázati felhívásban foglaltak szerint. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

184/2019. (VII. 31.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0283/10 hrsz. alatt 

nyilvántartott, „kivett présház” megnevezésű ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) 

értékesíteni kívánja, 

2.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0283/10 hrsz. alatt nyilvántartott 

„kivett présház” megnevezésű ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) – egyszerűsített, 

egyfordulós, nyilvános pályázati eljárás keretében kívánja értékesíteni oly módon, 

hogy a pályázati eljárás lebonyolításáról Ócsa Város Önkormányzata maga 

gondoskodik. A meghirdetésre kerülő pályázati felhívás keretében alternatív ajánlat 

nem tehető. Az Ingatlan minimális értékesítési árát 2.000.000 Ft, azaz Kettőmillió 

forint összegben állapítja meg. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban körülírt ingatlan értékesítéséhez 

szükséges pályázati felhívást elkészítse és egy országos napilapban, valamint a 

helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjon. 

4.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatok bontását zártkörűen végezze el a 

pályázati felhívásban foglaltak szerint. 

Határidő: 1.)-4.) azonnal és folyamatos  

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.5.Tárgy: …/2019. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet a meghatározott 

össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges 

behajtási engedély kiadásáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

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

megalkotását a Képviselő-testület felé. 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági 

Bizottság szintén javasolja a rendelet megalkotását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

 

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

a meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra 

történő behajtásához szükséges behajtási engedély kiadásáról 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 3. § (1) bekezdés 2. mondatában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 

közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében, 

továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és a 

34. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Ócsa Város közigazgatási területén található, az 

Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutakra (a továbbiakban: helyi 

közút). 

(2) Az (1) bekezdés szerinti utak teherbírásuk alapján megállapított zónákba tartoznak. 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki 

a) a 1. mellékletben meghatározott utakra, 

b) a magántulajdonban lévő utakra, 

c) a közfeladatot ellátó gépjárművekre, 

d) továbbá azon vállalkozókra, akik az Önkormányzat megbízása alapján hajtanak be a 

helyi közutakra. 

 

2. § 

 

(1) A helyi közutak zónáit jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza, és az ott meghatározott 

megengedett legnagyobb össztömegűnél nehezebb gépjárművek (a továbbiakban: 

gépjármű) behajtásához a behajtást megelőzően kiadott behajtási engedély (a 

továbbiakban: engedély) szükséges. 

(2) Az Önkormányzat, mint a helyi közút tulajdonosa és kezelője (a továbbiakban: 

közútkezelő) nevében a Képviselő-testület a behajtási engedélyek kiadására és 

használatuk jogosultságának felülvizsgálatára, az engedélyek esetleges visszavonására 

vonatkozó hatáskört a Polgármesterre ruházza az e rendeletben meghatározottak 

szerint. 

(3) A közútkezelő az engedély kiadását megtagadhatja, ha 

a) az adott zónára vonatkozó megengedett össztömeget túllépő szállítmány megbontható; 

b) a behajtással érintett útvonalba eső helyi közutak bármelyike a teherbírása és állapota 

alapján nem alkalmas arra, hogy az arra előírt megengedett legnagyobb össztömeget 

meghaladó gépjármű azon közlekedjen. 

(4) A közútkezelő, amennyiben a kérelmezett útvonalat nem tartja megfelelőnek, az 

engedélyben előírhatja azt az útvonalat, amelyen a gépjárműnek közlekednie kell, és 

azokat a feltételeket, amelyek a gépjármű közlekedése során biztosítják a helyi közút 

és azok tartozékai védelmét. 

(5) A közútkezelő az engedélyt visszavonja, ha 

a) az engedélyes a behajtási engedélyben foglalt kikötéseket nem tartja be, vagy 

b) az engedélyes a kiadott engedély visszavonását, megváltoztatását kéri. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti visszavonás nem keletkezteti az útfenntartási hozzájárulás 

visszafizetését sem részben, sem egészben. 

(7) A behajtási engedély kapcsán fizetett útfenntartási hozzájárulásból származó bevételt 

az Önkormányzat a helyi közutak fenntartására, fejlesztésére használhatja vagy 
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használja fel. 

 

2. A behajtási engedély 

 

3. § 

 

(1) A behajtási engedély iránti kérelmet a gépjármű tulajdonosa (üzembentartója) vagy 

annak képviseletében eljáró személy nyújthatja be az Ócsai Polgármesteri Hivatalhoz. 

(2) A behajtási engedély egy adott járműre, rendszámhoz kötve, útvonalengedéllyel együtt 

adható ki a rendelet által előírt feltételek fennállásának megfelelő igazolása esetén. 

Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély 

iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik járműre vonatkozóan 

külön-külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden járműre külön-külön 

engedélyt kell kiadni. 

 

4. § 

 

(1) A behajtási engedély a 3. melléklet figyelembevételével 

a) egy napra, 

b) 30 napra, 

c) 90 napra, 

d) egy adott naptári évre 

 adható ki. 

(2) A kiadott engedély csak a ki- és berakodáshoz feltétlenül szükséges ideig jogosítja fel 

az engedélyest a gépjárművel a súlykorlátozással érintett területre történő behajtásra. 

(3) Az engedély érvényét veszti 

 a) a jogosultsági feltételek megszűnésekor, 

 b) az érvényességi idő lejáratakor, 

 c) amennyiben azt a közút kezelője visszavonja. 

 

5. § 

 

(1) Amennyiben az engedélyben szereplő adatokban változás következik be, új engedélyt 

kell kérni.  

(2) A 30 napra, 90 napra és az egy adott naptári évre kiadott behajtási engedélyek az 

engedély vonatkozásában, két ízben térítésmentesen módosíthatók.  

 

3. Útfenntartási hozzájárulás 

 

6. § 

 

(1) A behajtási engedély kiadásáért a gépjármű tulajdonosának, vagy üzembentartójának (a 

továbbiakban: kérelmező) az Önkormányzat javára az Önkormányzat által fenntartott 

helyi közútra történő behajtás esetén útfenntartási hozzájárulást kell fizetnie. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti útfenntartási hozzájárulás összegét a gépjármű megengedett 

legnagyobb össztömegének alapulvételével, a rendelet 3. mellékletében foglaltak 

szerint kell megállapítani. 

(3) Azon gépjármű tulajdonosa/üzembentartója részére, akinek Ócsa város közigazgatási 

területén lévő telephelye kizárólag a súlykorlátozással érintett helyi közúton 

közelíthető meg, az engedély a tárgyévre díjmentesen kiadható. 
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(4) A 3. melléklet szerinti díjakat Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente 

felülvizsgálhatja. 

(5) Az útfenntartási hozzájárulást a behajtási engedély iránti kérelem benyújtásakor kell 

megfizetni Ócsa Város Önkormányzat Költségvetési elszámolási számlájára. 

(6) Az útfenntartási hozzájárulás nem mentesíti az engedélyest az általa használt utakon, 

általa okozott károsodások kijavításának kötelezettsége alól. 

(7) A behajtási engedélyt – ha a kérelem a rendeletben előírt feltételeknek megfelel - a 

kérelem benyújtását követő 8 napon belül kell kiadni. 

(8) Amennyiben a kérelemben hiányosság van, annak pótlására a közútkezelő felhívja a 

kérelmezőt. A hiánypótlás ideje az ügyintézési határidőbe nem számít bele. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

7. § 

 

E rendelet 2019. augusztus 2. napján lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépése után 

induló eljárásokra kell alkalmazni.  

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a  

 

16/2019. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletet 

a meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra 

történő behajtásához szükséges behajtási engedély kiadásáról 

 

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

bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 3. § (1) bekezdés 2. mondatában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 

közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében, 

továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és a 

34. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Ócsa Város közigazgatási területén található, az 

Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutakra (a továbbiakban: helyi 

közút). 

(2) Az (1) bekezdés szerinti utak teherbírásuk alapján megállapított zónákba tartoznak. 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki 

a) a 1. mellékletben meghatározott utakra, 

b) a magántulajdonban lévő utakra, 

c) a közfeladatot ellátó gépjárművekre, 

d) továbbá azon vállalkozókra, akik az Önkormányzat megbízása alapján 

hajtanak be a helyi közutakra. 
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2. § 

 

(1) A helyi közutak zónáit jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza, és az ott meghatározott 

megengedett legnagyobb össztömegűnél nehezebb gépjárművek (a továbbiakban: 

gépjármű) behajtásához a behajtást megelőzően kiadott behajtási engedély (a 

továbbiakban: engedély) szükséges. 

(2) Az Önkormányzat, mint a helyi közút tulajdonosa és kezelője (a továbbiakban: 

közútkezelő) nevében a Képviselő-testület a behajtási engedélyek kiadására és 

használatuk jogosultságának felülvizsgálatára, az engedélyek esetleges visszavonására 

vonatkozó hatáskört a Polgármesterre ruházza az e rendeletben meghatározottak 

szerint. 

(3) A közútkezelő az engedély kiadását megtagadhatja, ha 

a) az adott zónára vonatkozó megengedett össztömeget túllépő szállítmány megbontható; 

b) a behajtással érintett útvonalba eső helyi közutak bármelyike a teherbírása és állapota 

alapján nem alkalmas arra, hogy az arra előírt megengedett legnagyobb össztömeget 

meghaladó gépjármű azon közlekedjen. 

(4) A közútkezelő, amennyiben a kérelmezett útvonalat nem tartja megfelelőnek, az 

engedélyben előírhatja azt az útvonalat, amelyen a gépjárműnek közlekednie kell, és 

azokat a feltételeket, amelyek a gépjármű közlekedése során biztosítják a helyi közút 

és azok tartozékai védelmét. 

(5) A közútkezelő az engedélyt visszavonja, ha 

a) az engedélyes a behajtási engedélyben foglalt kikötéseket nem tartja be, vagy 

b) az engedélyes a kiadott engedély visszavonását, megváltoztatását kéri. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti visszavonás nem keletkezteti az útfenntartási hozzájárulás 

visszafizetését sem részben, sem egészben. 

(7) A behajtási engedély kapcsán fizetett útfenntartási hozzájárulásból származó bevételt 

az Önkormányzat a helyi közutak fenntartására, fejlesztésére használhatja vagy 

használja fel. 

 

2. A behajtási engedély 

 

3. § 

 

(1) A behajtási engedély iránti kérelmet a gépjármű tulajdonosa (üzembentartója) vagy 

annak képviseletében eljáró személy nyújthatja be az Ócsai Polgármesteri Hivatalhoz. 

(2) A behajtási engedély egy adott járműre, rendszámhoz kötve, útvonalengedéllyel együtt 

adható ki a rendelet által előírt feltételek fennállásának megfelelő igazolása esetén. 

Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély 

iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik járműre vonatkozóan 

külön-külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden járműre külön-külön 

engedélyt kell kiadni. 

 

4. § 

 

(1) A behajtási engedély a 3. melléklet figyelembevételével 

a) egy napra, 

b) 30 napra, 

c) 90 napra, 

d) egy adott naptári évre 

 adható ki. 
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(2) A kiadott engedély csak a ki- és berakodáshoz feltétlenül szükséges ideig jogosítja fel 

az engedélyest a gépjárművel a súlykorlátozással érintett területre történő behajtásra. 

(3) Az engedély érvényét veszti 

 a) a jogosultsági feltételek megszűnésekor, 

 b) az érvényességi idő lejáratakor, 

 c) amennyiben azt a közút kezelője visszavonja. 

 

5. § 

 

(1) Amennyiben az engedélyben szereplő adatokban változás következik be, új engedélyt 

kell kérni.  

(2) A 30 napra, 90 napra és az egy adott naptári évre kiadott behajtási engedélyek az 

engedély vonatkozásában, két ízben térítésmentesen módosíthatók.  

 

3. Útfenntartási hozzájárulás 

 

6. § 

 

(1) A behajtási engedély kiadásáért a gépjármű tulajdonosának, vagy üzembentartójának (a 

továbbiakban: kérelmező) az Önkormányzat javára az Önkormányzat által fenntartott 

helyi közútra történő behajtás esetén útfenntartási hozzájárulást kell fizetnie. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti útfenntartási hozzájárulás összegét a gépjármű megengedett 

legnagyobb össztömegének alapulvételével, a rendelet 3. mellékletében foglaltak 

szerint kell megállapítani. 

(3) Azon gépjármű tulajdonosa/üzembentartója részére, akinek Ócsa város közigazgatási 

területén lévő telephelye kizárólag a súlykorlátozással érintett helyi közúton 

közelíthető meg, az engedély a tárgyévre díjmentesen kiadható. 

(4) A 3. melléklet szerinti díjakat Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente 

felülvizsgálhatja. 

(5) Az útfenntartási hozzájárulást a behajtási engedély iránti kérelem benyújtásakor kell 

megfizetni Ócsa Város Önkormányzat Költségvetési elszámolási számlájára. 

(6) Az útfenntartási hozzájárulás nem mentesíti az engedélyest az általa használt utakon, 

általa okozott károsodások kijavításának kötelezettsége alól. 

(7) A behajtási engedélyt – ha a kérelem a rendeletben előírt feltételeknek megfelel - a 

kérelem benyújtását követő 8 napon belül kell kiadni. 

(8) Amennyiben a kérelemben hiányosság van, annak pótlására a közútkezelő felhívja a 

kérelmezőt. A hiánypótlás ideje az ügyintézési határidőbe nem számít bele. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

7. § 

 

E rendelet 2019. augusztus 2. napján lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépése után 

induló eljárásokra kell alkalmazni.  

 

 

Napirend tárgya: 

4.6.Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ........../........... (.....) 

önkormányzati rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
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elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

 

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

megalkotását a Képviselő-testület felé. 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági 

Bizottság szintén javasolja a rendelet megalkotását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

 

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

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) 

bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

“(1) Annak a járműnek a vezetője, aki Ócsa Város közigazgatási területén, súlykorlátozással 

érintett önkormányzati tulajdonú helyi közútra az ott megengedett legnagyobb össztömeget 

meghaladó tömegű gépjárművel – Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához 

szükséges behajtási engedély kiadásáról szóló 16/2019. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 

szerinti – engedély nélkül behajt, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

követ el, és ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2019. augusztus 2. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a  

 

17/2019. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletet 
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a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) 

bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

“(1) Annak a járműnek a vezetője, aki Ócsa Város közigazgatási területén, súlykorlátozással 

érintett önkormányzati tulajdonú helyi közútra az ott megengedett legnagyobb össztömeget 

meghaladó tömegű gépjárművel – Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához 

szükséges behajtási engedély kiadásáról szóló 16/2019. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 

szerinti – engedély nélkül behajt, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

követ el, és ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2019. augusztus 2. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Napirend tárgya: 

4.7.Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 5/2016. 

(III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

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

megalkotását a Képviselő-testület felé. 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági 

Bizottság szintén javasolja a rendelet megalkotását a Képviselő-testület felé. 

 

Puskás Imre képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen javasolta, hogy az Erdősor utcát is 

vegyék bele a rendeletbe.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre:  

 

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

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 5/2016. (III.30.) önkormányzati  

rendelet módosításáról 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában, továbbá a 

közterület−felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § 

 

A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 5/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„A térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére, továbbá az általa rögzített képek 

megfigyelésére a 3. § (1)-(2) bekezdésben arra feljogosított szervek, a hatáskörükbe tartozó 

ügyekben önálló adatkezelői minőségben az azzal készített felvételek rögzítésére, törlésére, 

felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre 

kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

törvényben, továbbá az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i a természetes 

személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

20165/679 rendeletében, valamint a térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó adatvédelmi 

szabályzatban meghatározottak szerint jogosultak.” 

 

2. § 

 

Hatályát veszti az R. 3. § (1) bekezdésének b) pontja. 

 

3. § 

 

Hatályát veszti az R. 3. § (2) bekezdése. 

 

4. § 

 

Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki: 

 

„5/A. § 

 

A közterületi térfigyelő kamera rendszer keretén belül kihelyezett kamerák helyét, valamint a 

megfigyelt közterületeket az 1. melléklet tartalmazza.” 

 

5. § 

 

Az R. e rendelet 1. mellékletével egészül ki. 

 

6.§ 

 

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

 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a  

 

18/2019. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletet 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 5/2016. (III.30.) önkormányzati  

rendelet módosításáról 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában, továbbá a 

közterület−felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § 

 

A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 5/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„A térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére, továbbá az általa rögzített képek 

megfigyelésére a 3. § (1)-(2) bekezdésben arra feljogosított szervek, a hatáskörükbe tartozó 

ügyekben önálló adatkezelői minőségben az azzal készített felvételek rögzítésére, törlésére, 

felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre 

kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

törvényben, továbbá az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i a természetes 

személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

20165/679 rendeletében, valamint a térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó adatvédelmi 

szabályzatban meghatározottak szerint jogosultak.” 

 

2. § 

 

Hatályát veszti az R. 3. § (1) bekezdésének b) pontja. 

 

3. § 

 

Hatályát veszti az R. 3. § (2) bekezdése. 

 

4. § 

 

Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki: 

 

„5/A. § 

 

A közterületi térfigyelő kamera rendszer keretén belül kihelyezett kamerák helyét, valamint a 

megfigyelt közterületeket az 1. melléklet tartalmazza.” 

 

5. § 

 

Az R. e rendelet 1. mellékletével egészül ki. 
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6.§ 

 

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

 

 

Napirend tárgya: 

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

kialakításra kerülő komplex sportpark és játszótér környezetének parkosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Kánai Gergely képviselő előadja, hogy a Városfejlesztési Bizottság a legkedvezőbb árajánlat 

elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén a legkedvezőbb 

árajánlat elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

1.) utólagosan jóváhagyja, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1773/24 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlanon kialakításra kerülő sportpark és játszótér területén parkosítási 

feladatok ellátására Leber-Mogyorósi Dóra e.v. (7030 Paks, Hunyadi utca 1/B., 

adószám: 65059830-2-37, nyilvántartási szám: 12927481.) kerüljön kiválasztásra. A 

vállalkozási díj: 4.122.218 Ft+ÁFA, azaz bruttó: 5.235.217 Ft, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a céltartalékból történő átcsoportosítást 

követően a felújítási kiadások terhére biztosít.  

2.) jóváhagyja a Polgármester által már az 1.) pontban foglaltak szerint aláírt vállalkozási 

szerződést. 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

185/2019. (VII. 31.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) utólagosan jóváhagyja, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1773/24 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlanon kialakításra kerülő sportpark és játszótér területén parkosítási 

feladatok ellátására Leber-Mogyorósi Dóra e.v. (7030 Paks, Hunyadi utca 1/B., 

adószám: 65059830-2-37, nyilvántartási szám: 12927481.) kerüljön kiválasztásra. A 

vállalkozási díj: 4.122.218 Ft+ÁFA, azaz bruttó: 5.235.217 Ft, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a céltartalékból történő átcsoportosítást 

követően a felújítási kiadások terhére biztosít.  

2.) jóváhagyja a Polgármester által már az 1.) pontban foglaltak szerint aláírt vállalkozási 

szerződést. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal  

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

4.9.Tárgy: Döntés az Ócsai Kisbíró terjesztéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

dr. Gallai 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.) az Ócsai Kisbíró terjesztése, kézbesítése tárgyában hozott 84/2019. (III. 27.) számú 

ÖK. határozatát jelen határozat meghozatalával egyidejűleg hatályon kívül helyezi. 

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

megtételére és a felhatalmazza a szükséges aláírások megtételére.  

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

186/2019. (VII. 31.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Kisbíró terjesztése, kézbesítése tárgyában hozott 84/2019. (III. 27.) számú 

ÖK. határozatát jelen határozat meghozatalával egyidejűleg hatályon kívül helyezi. 

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: 

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

egy részének haszonbérbe adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén javasolja a 

határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

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

Tóth Lajos (2364 Ócsa, Bem J.u.44.) ócsai lakossal (a továbbiakban: Használó) használati 

szerződést köt határozott időre 2019. szeptember 1. napjától 2020. április 30. napjáig. Az 

Önkormányzat bérleti/használati díjat nem állapít meg, ezért cserébe a Használó vállalja az 
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ingatlanrészt érintő rendes gazdálkodással, gyomtalanítással, karbantartással kapcsolatos 

feladatok ellátását. 

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

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

187/2019. (VII. 31.) sz. ÖK Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

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

Tóth Lajos (2364 Ócsa, Bem J.u.44.) ócsai lakossal (a továbbiakban: Használó) használati 

szerződést köt határozott időre 2019. szeptember 1. napjától 2020. április 30. napjáig. Az 

Önkormányzat bérleti/használati díjat nem állapít meg, ezért cserébe a Használó vállalja az 

ingatlanrészt érintő rendes gazdálkodással, gyomtalanítással, karbantartással kapcsolatos 

feladatok ellátását. 

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

Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2020. április 30.  

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

Napirend tárgya: 

4.11.Tárgy: A Hamsza Kft. által nyújtott helyi közösségi buszközlekedéssel 

kapcsolatos panaszok megtárgyalása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy Kardos Zoltán képviselő úr javasolta a napirend 

felvételét. Lakossági észrevételek alapján kéri, hogy a polgármester úr nézzen utána a Hamza 

Kft. tevékenységének. Meglehetősen rozzant buszokkal bonyolítja a közlekedést a 

településen.  

 

Bukodi Károly polgármester jónak tartaná, ha konkrét példával, dátummal megjelölten 

érkeznének be ezek a felvetések, mert így nem igazán tud mit kezdeni ezzel. A hivatalhoz 

egyébként az utóbbi időben lakossági panasz nem érkezett e tárgyban.  

 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül zárja le a napirendet. 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly         dr. Molnár Csaba 

             polgármester          jegyző 

 

 

 

 


