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J e g y z ő k ö n y v  
 
 
 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 28. napján 1600 
órakor megtartott üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 
 
Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 
Horváth Tamás  alpolgármester 
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. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvenni, 4.5 számú napirendként a „Döntés a „30 éve Szabadon” 
Emlékév keretében „Szabadságkoncert” elnevezésű könnyűzenei programok szervezésére meghirdetett pályázaton 
való részvételről” elnevezésű napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4.5 számú napirendként a „Döntés a „30 éve Szabadon” Emlékév keretében 
„Szabadságkoncert” elnevezésű könnyűzenei programok szervezésére meghirdetett pályázaton való részvételről” 
elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

190/2019. (VIII. 28.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.5 számú napirendként a „Döntés a „30 éve 
Szabadon” Emlékév keretében „Szabadságkoncert” elnevezésű könnyűzenei programok szervezésére meghirdetett 
pályázaton való részvételről” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvenni, 4.6 számú napirendként a „Döntés az ócsai 0119/4 hrsz. 
alatt nyilvántartott Ócsa, Lilaakác utcában a szennyvízhálózat kiépítéséről” elnevezésű napirendet. 
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Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4.6 számú napirendként a „Döntés az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott Ócsa, 
Lilaakác utcában a szennyvízhálózat kiépítéséről” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

191/2019. (VIII. 28.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.6 számú napirendként a „Döntés az ócsai 
0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott Ócsa, Lilaakác utcában a szennyvízhálózat kiépítéséről” elnevezésű 
napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvenni, 4.7 számú napirendként a „Döntés az Ócsa, Alsópakony 
régi településrészen a vezetékes ivóvízhálózat kiépítéséről” elnevezésű napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4.7 számú napirendként a „Döntés az Ócsa, Alsópakony régi településrészen a 
vezetékes ivóvízhálózat kiépítéséről” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

192/2019. (VIII. 28.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.7 számú napirendként a „Döntés az Ócsa, 
Alsópakony régi településrészen a vezetékes ivóvízhálózat kiépítéséről” elnevezésű napirendet tárgyalásra 
felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott módosításokkal tárgyalásra elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

193/2019. (VIII. 28.) számú ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 
módosításokkal tárgyalásra elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
Határidő: ---- 
Felelős:     ---- 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Napirend előtti felszólalások 
2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3. Munkaterv szerinti napirendek 

 

3.1. Tárgy: Az Adóügyi Iroda beszámolója a 2019. I. félévi adóigazgatási és végrehajtási 
tevékenységről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámolójának elfogadásáról  
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.3. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Nonprofit Kft. és az Ócsa és Társai Nonprofit 
Kft.2018. évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak 
tudomásul vételéről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.4. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásának 
szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4. Aktuális napirendek: 
 

4.1. Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetésének módosítása 
iránti kérelem elbírálása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.2. Tárgy: Döntés a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázaton való 
részvételről és a részvételhez szükséges önerő meghatározásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.3. Tárgy: Döntés az Ócsai Szennyvízelvezető rendszer Palást utcai vákuumgépházban 
található központi vezérlés felújításának megrendeléséről 
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Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.4. Tárgy: Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
 

5. Interpellációk 
6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
7. Egyebek  
8. ZÁRT ÜLÉS 

 
Napirend tárgya: 

2.1.Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
 
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: 
 

194/2019. (VIII. 28.) számú 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: Egyik az útépítési pályázat, a Damjanich utca és Székesi utca 
felújítása folyamatban van. Jelenleg a Székesi úton dolgoznak padkázással és a járdaszakasz 
kialakításával. Következő szakaszént a fénysorompótól fordulnak az Árpád utca felé, majd pedig 
a temető irányába. Másik a kerékpárút pályázata, ebben érkezett hiánypótlás, melyre megküldésre 
került a válasz. Várják, hogy mikor kerülhet sor a támogató szerződés aláírására. Szavazást kér a 
következőre: 
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: 
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195/2019. (VIII. 28.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: Az Adóügyi Iroda beszámolója a 2019. I. félévi adóigazgatási és végrehajtási 
tevékenységről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Kardos Zoltán képviselő: Előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat 
elfogadását a Képviselő-testület felé. 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszöni az irodavezetőnek a munkát, egy eléggé alapos és színes 
összeállítás készült. Szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Képviselő-testülete a 2019. I. félévi helyi adózás tapasztalatairól szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

196/2019. (VIII. 28.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Képviselő-testülete a 2019. I. félévi helyi adózás tapasztalatairól szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: ---- 
Határidő: ---- 

 
 

Napirend tárgya: 
3.2.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámolójának elfogadásáról  
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

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

 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2019. I. féléves 
gazdálkodásáról szóló 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: 
 

197/2019. (VIII. 28.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2019. I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
 
 
Napirend tárgya: 

3.3.Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Nonprofit Kft. és az Ócsa és Társai Nonprofit 
Kft.2018. évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak 
tudomásul vételéről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Kardos Zoltán képviselő: Előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja mindkét határozati 
javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 
 
Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális 
Szolgáltató Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosa az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben 
foglaltakat tudomásul veszi, intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

198/2019. (VIII. 28.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális 
Szolgáltató Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosa az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben 
foglaltakat tudomásul veszi, intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:-- 
 
Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető 
Nonprofit Kft. 40 %-os tulajdonosa az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. 2018. 
évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, 
intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

199/2019. (VIII. 28.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető 
Nonprofit Kft. 40 %-os tulajdonosa az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. 2018. 
évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, 
intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:-- 

 
 

Napirend tárgya: 
3.4.Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásának 
szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

 
Kardos Zoltán képviselő: Elmondja, hogy Gazdasági Bizottság javasolja a határozat elfogadását. 
 
Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. kizárólagos tulajdonosa az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi 
gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, 
intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

200/2019. (VIII. 28.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. kizárólagos tulajdonosa az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi 
gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, 
intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:-- 

 

 
Napirend tárgya: 

4.1. Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetésének 
módosítása iránti kérelem elbírálása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
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Kánai Gergely képviselő: Elmondj, hogy a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és 
Természetvédelmi Bizottság javasolja a határozat elfogadását. 
 
Kardos Zoltán képviselő: Elmondja, hogy Gazdasági Bizottság javasolja a határozat elfogadását. 
 
Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. 100 %-os tulajdonosa támogatja az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi eredeti 
költségvetésének 1.100.000 Ft-tal történő módosítását. Az összeget Ócsa Város Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének általános tartalékának terhére biztosítja. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

201/2019. (VIII. 28.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. 100 %-os tulajdonosa támogatja az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi eredeti 
költségvetésének 1.100.000 Ft-tal történő módosítását. Az összeget Ócsa Város Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének általános tartalékának terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---  
 
 
Napirend tárgya: 

4.2. Tárgy: Döntés a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázaton való 
részvételről és a részvételhez szükséges önerő meghatározásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

Kánai Gergely képviselő: Elmondj, hogy a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és 
Természetvédelmi Bizottság javasolja a határozat elfogadását. 
 
Kardos Zoltán képviselő: Elmondja, hogy Gazdasági Bizottság javasolja a határozat elfogadását. 
 
Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani az emberi erőforrások minisztere által – a 
belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – Magyarország 2019. évi 
központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont alapján kiírt 
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű felhívásra az Egressy Gábor Nonprofit 
Kft. által közművelődési szerződés keretében ellátott közművelődési feladatok 
elősegítését szolgáló technikai eszközök beszerzése céljából,  

2.) az 1.) pontban meghatározott pályázaton való induláshoz a becsült érték, valamint a 
tervezett fejlesztés részletes költségvetési tervének ismeretében (amely bruttó 3.435.319 
Ft) a vállalt önrész mértéke: 30 %, azaz bruttó 1.030.596 Ft, amelyet Ócsa Város 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének céltartalékából történt átcsoportosítást 
követően a dologi kiadások terhére kíván biztosítani. Az önrész mértéke rendelkezésre áll 
és azt elkülöníti. 
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3.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert a pályázati anyag előkészítésére, az ahhoz 
szükséges adminisztrációs feladatok ellátására és a pályázat benyújtására. 

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

202/2019. (VIII. 28.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani az emberi erőforrások minisztere által – a 

belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – Magyarország 2019. évi 
központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont alapján kiírt 
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű felhívásra az Egressy Gábor Nonprofit 
Kft. által közművelődési szerződés keretében ellátott közművelődési feladatok 
elősegítését szolgáló technikai eszközök beszerzése céljából,  

2.) az 1.) pontban meghatározott pályázaton való induláshoz a becsült érték, valamint a 
tervezett fejlesztés részletes költségvetési tervének ismeretében (amely bruttó 3.435.319 
Ft) a vállalt önrész mértéke: 30 %, azaz bruttó 1.030.596 Ft, amelyet Ócsa Város 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének céltartalékából történt átcsoportosítást 
követően a dologi kiadások terhére kíván biztosítani. Az önrész mértéke rendelkezésre áll 
és azt elkülöníti. 

3.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert a pályázati anyag előkészítésére, az ahhoz 
szükséges adminisztrációs feladatok ellátására és a pályázat benyújtására. 

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal és szeptember 9. 
Felelős: 1.)-2.)---, 3.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: Döntés az Ócsai Szennyvízelvezető rendszer Palást utcai vákuumgépházban 
található központi vezérlés felújításának megrendeléséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Kánai Gergely képviselő: A Városfejlesztési Bizottság javasolja a határozat elfogadását a 
Képviselő-testület felé. 
 
Kardos Zoltán képviselő: Elmondja, hogy Gazdasági Bizottság javasolja a határozat elfogadását. 
 
Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőre:  

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a DPMV Zrt-t bízza meg az Ócsai Szennyvízelvezető rendszer Palást utcai 
vákuumgépházában üzemelő központi vezérlés felújításával. A vállalkozási díj mértéke 
nettó 243.593 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésben 
elkülönített céltartalék összegéből, a felújításnak megfelelő összeget csoportosít át a 
felújítási költségek terhére (amely a bérleti díjból kompenzálásra kerül). 

2.) felkéri a polgármestert az 1.) pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási szerződés 
előkészítésére és a szerződés aláírására. 
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A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

203/2019. (VIII. 28.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a DPMV Zrt-t bízza meg az Ócsai Szennyvízelvezető rendszer Palást utcai 

vákuumgépházában üzemelő központi vezérlés felújításával. A vállalkozási díj mértéke 
nettó 243.593 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésben 
elkülönített céltartalék összegéből, a felújításnak megfelelő összeget csoportosít át a 
felújítási költségek terhére (amely a bérleti díjból kompenzálásra kerül). 

2.) felkéri a polgármestert az 1.) pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási szerződés 
előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

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

4.4.Tárgy: Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság  

a.) tagjának választja Pappné Hajdu Katalint, Gergelyné Kopcsó Esztert, valamint 
Kerepeczki Ferencet, míg  

b.) póttagjának Szentkirályiné Süveges Ágnest, valamint Havasi Istvánt.  
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

204/2019. (VIII. 28.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság  
a.) tagjának választja Pappné Hajdu Katalint, Gergelyné Kopcsó Esztert, valamint 

Kerepeczki Ferencet, míg  
b.) póttagjának Szentkirályiné Süveges Ágnest, valamint Havasi Istvánt.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
Napirend tárgya: 
4.5.Tárgy: Döntés a „30 éve Szabadon” Emlékév keretében „Szabadságkoncert” elnevezésű 
könnyűzenei programok szervezésére meghirdetett pályázaton való részvételről 
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Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy ez egy nagyon friss és nagyon rövid határidős 
pályázat. Szabadtéri rendezvényekre lehet pályázni, október közepéig, 100 %-os támogatottságú. 
Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Magyarország Kormánya által létrehozott 
„30 éve szabadon” Emlékbizottság a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulójára 
meghirdetett Emlékév keretében a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány (mint Támogatásközvetítő a Kormány 1124/2019. 
Korm.határozata alapján) XXI. Század Intézete a rendszerváltoztatás harmincadik 
évfordulójára meghirdetett „30 éve Szabadon” Emlékév keretében „Szabadságkoncert” 
elnevezésű könnyűzenei programok szervezésére meghirdetett pályázati felhívásra olyan 
könnyűzenei koncert teljeskörű szervezése, megrendezése és lebonyolítása céljából, amely 
képes erősíteni a közösségi együvé tartozás érzését. 

2.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert a pályázati anyag előkészítésére, az ahhoz 
szükséges adminisztrációs feladatok ellátására és a pályázat benyújtására. 

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

205/2019. (VIII. 28.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Magyarország Kormánya által létrehozott 
„30 éve szabadon” Emlékbizottság a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulójára 
meghirdetett Emlékév keretében a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány (mint Támogatásközvetítő a Kormány 1124/2019. 
Korm.határozata alapján) XXI. Század Intézete a rendszerváltoztatás harmincadik 
évfordulójára meghirdetett „30 éve Szabadon” Emlékév keretében „Szabadságkoncert” 
elnevezésű könnyűzenei programok szervezésére meghirdetett pályázati felhívásra olyan 
könnyűzenei koncert teljeskörű szervezése, megrendezése és lebonyolítása céljából, amely 
képes erősíteni a közösségi együvé tartozás érzését. 

2.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert a pályázati anyag előkészítésére, az ahhoz 
szükséges adminisztrációs feladatok ellátására és a pályázat benyújtására. 

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

 
 

Napirend tárgya: 
4.6.Tárgy: Döntés az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott Ócsa, Lilaakác utcában a 
szennyvízhálózat kiépítéséről 
 

Bukodi Károly polgármester: A napirendhez tartozó dokumentumok a mai napon kerültek 
kiküldésre. Az Erdősor utcában a telkek egy része megoszthatóvá lett, így épült ki a Lilaakác utca. 
Többször érkezett lakossági kérés, hogy akik ott laknak, azok had kössenek rá a 
csatornahálózatra. Mai napon 3 órakor érkezett az árajánlat, a beruházást a bérleti díj terhére 
kiviteleznék. Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
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1.) az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott Ócsa, Lilaakác utcában kiépítteti a 
szennyvízcsatorna-hálózatot, 

2.) az 1.) pontban foglaltak teljeskörű kivitelezésére, lebonyolítására a Dél-Pest Megyei 
Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t bízza meg a napirend mellékleteként csatolt árajánlatban 
foglalt műszaki tartalom szerint. A vállalkozási díj mértéke: 14.953.077 Ft+ÁFA, amelyet 
Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei terhére biztosítja, amely a 
bérleti díjból teljes egészében kompenzálásra kerül. 

3.) felkéri a Polgármestert a 2.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 
előkészítésére és felhatalmazza annak aláírására. 

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

206/2019. (VIII. 28.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.) az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott Ócsa, Lilaakác utcában kiépítteti a 
szennyvízcsatorna-hálózatot, 

2.) az 1.) pontban foglaltak teljeskörű kivitelezésére, lebonyolítására a Dél-Pest Megyei 
Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t bízza meg a napirend mellékleteként csatolt árajánlatban 
foglalt műszaki tartalom szerint. A vállalkozási díj mértéke: 14.953.077 Ft+ÁFA, amelyet 
Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei terhére biztosítja, amely a 
bérleti díjból teljes egészében kompenzálásra kerül. 

3.) felkéri a Polgármestert a 2.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 
előkészítésére és felhatalmazza annak aláírására. 

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal  
Felelős: 1.)-2.)---, 3.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 

4.11.Tárgy: Döntés az Ócsa, Alsópakony régi településrészen a vezetékes ivóvízhálózat 
kiépítéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

Bukodi Károly polgármester: Már készen vannak a tervek másfél éve. A Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda állami és uniós pénzen hozná el a településre a szennyvízhálózatot, de ennek a 
feltétele, hogy már kiépített vezetékes vízhálózat legyen. A DPMV Zrt. végezné el a munkát a 
bérleti díj terhére, a munkálatok pedig jövő tavasszal kezdődhetnének meg. 
 
Kánai Gergely képviselő: Ha beviszik a vezetékes vizet az utcába, akkor a lakosoknak 
kötelezően rá kell kötniük? 
 
Bukodi Károly polgármester: Tudomása szerint úgy szól a törvény, hogy ahol vezetékes 
vízhálózat kiépítésre került, ott kötelező mindenkinek rákötnie. Úgy gondolaj, hogy a Képviselő-
testületnek kell meghatároznia, hogy erre mennyi időt ad a lakosoknak, mert utána 
lecsatlakoznának a glóbuszról, amire most még fizeti az Önkormányzat az elektromos áram díját 
és a javítási költségeket. 
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Kardos Zoltán képviselő: Tájékoztatni kellene a lakosokat, hogy a beruházás jövő tavasszal 
elkezdődik és ennek rájuk nézve költségei is vannak. 
 
Kánai Gergely képviselő: Előfordulhat, hogy ehhez a saját rendszerüket is át kell majd alaktani 
 
Bukodi Károly polgármester: Biztos benne, hogy a következő Képviselő-testület tájékoztatni 
fogja a lakosokat. Természetesen ezért is említette, hogy hagyni kell majd a lakosoknak 
felkészülési időt. Ez a terv addig szól, hogy bevitelre kerül a cső, illetve ledugózva. A képviselő-
testület pedig nagy majd időt arra, hogy az ottani lakosok a rendszerüket átalakítsák és 
rákössenek. Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 21. pontjában foglaltaknak eleget téve Ócsa, 
Alsópakony régi településrészen kiépítteti a vezetékes ivóvíz hálózatot, 

2.) az 1.) pontban foglaltak teljeskörű kivitelezésére, lebonyolítására a Dél-Pest Megyei 
Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t bízza meg a napirend mellékleteként csatolt árajánlatban 
foglalt műszaki tartalom szerint. A vállalkozási díj mértéke: 48.936.405 Ft+ÁFA, amelyet 
Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei terhére biztosítja, amely a 
bérleti díjból teljes egészében kompenzálásra kerül. 

3.) felkéri a Polgármestert a 2.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 
előkészítésére és felhatalmazza annak aláírására. 

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

207/2019. (VIII. 28.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 21. pontjában foglaltaknak eleget téve Ócsa, 
Alsópakony régi településrészen kiépítteti a vezetékes ivóvíz hálózatot, 

2.) az 1.) pontban foglaltak teljeskörű kivitelezésére, lebonyolítására a Dél-Pest Megyei 
Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t bízza meg a napirend mellékleteként csatolt árajánlatban 
foglalt műszaki tartalom szerint. A vállalkozási díj mértéke: 48.936.405 Ft+ÁFA, amelyet 
Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei terhére biztosítja, amely a 
bérleti díjból teljes egészében kompenzálásra kerül. 

3.) felkéri a Polgármestert a 2.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 
előkészítésére és felhatalmazza annak aláírására. 

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal  
Felelős: 1.)-2.)---, 3.) polgármester 
 
A napirendek megtárgyalását követően a polgármester az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


