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J e g y z ő k ö n y v  
 
 
 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 16. napján 1800 
órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 
 
Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 
Horváth Tamás  alpolgármester 
dr. Gallai Zoltán képviselő 
Hantos Péter képviselő 
Kardos Zoltán képviselő 
Murinainé Murár Emília képviselő 
Puskás Imre képviselő 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, távol van Buza Ernő és Kánai Gergely képviselő, 
Hantos Péter képviselő jelezte, hogy pár percet késik. 
 
Bukodi Károly polgármester: Rendkívüli ülés lévén a napirendről nem kell szavazni. 
 
Napirend tárgya: 

1. Tárgy: Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 
Pest megye területén című elnyert pályázat keretében pótmunka megrendeléséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Hantos Péter képviselő megérkezik a teremebe, a Képviselő-testület 7 fővel van jelen. 
 
Bukodi Károly polgármester: Az előterjesztésben minden leírásra került, ha kérdés, észrevétel 
nincs, szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) megállapítja, hogy az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén” (Pályázati felhívás kódja PM_ONKORMUT_2018/47) című pályázat keretében 
folyamatban lévő kivitelezési munkálatok során a Székesi utca Vadvirág utca és a Halászy 
Károly utca közötti szakaszát érintően csapadékvízelvezetés és járdaépítés kivitelezése 
mindenképpen szükségszerű a tervdokumentációban szereplő műszaki tartalom megfelelő 
kivitelezése és hosszútávú fenntarthatósága érdekében. 

2.) az 1.) pontban foglaltakat az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén” (Pályázati felhívás kódja PM_ONKORMUT_2018/47) című pályázat keretében 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen kiválasztott Hidrográd Víz és 
Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társasággal (2330 Dunaharaszti, Akácfa utca 2/a.) 
kívánja pótmunkaként elvégeztetni a napirend mellékleteként csatolt árajánlatban foglalt 
műszaki tartalommal. A pótmunka díja: 15.040.593 Ft+ÁFA, azaz bruttó: 19.101.553 Ft, 
amelyet Ócsa Város Önkormányzat a 2019. évi költségvetés céltartalékából történő 
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átcsoportosítást követően a felújítási kiadások terhére biztosítja.  
3.) felkéri a Polgármestert a Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(2330 Dunaharaszti, Akácfa utca 2/a.) 2019. július 15. napján kötött vállalkozási 
szerződés 2.) pontban foglaltaknak megfelelő módosításának előkészítésére és 
felhatalmazza annak aláírására. 

 
 
A Képviselő-testület 7 fővel van jelen. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

208/2019. (IX. 16.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) megállapítja, hogy az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén” (Pályázati felhívás kódja PM_ONKORMUT_2018/47) című pályázat keretében 
folyamatban lévő kivitelezési munkálatok során a Székesi utca Vadvirág utca és a Halászy 
Károly utca közötti szakaszát érintően csapadékvízelvezetés és járdaépítés kivitelezése 
mindenképpen szükségszerű a tervdokumentációban szereplő műszaki tartalom megfelelő 
kivitelezése és hosszútávú fenntarthatósága érdekében. 

2.) az 1.) pontban foglaltakat az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén” (Pályázati felhívás kódja PM_ONKORMUT_2018/47) című pályázat keretében 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen kiválasztott Hidrográd Víz és 
Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társasággal (2330 Dunaharaszti, Akácfa utca 2/a.) 
kívánja pótmunkaként elvégeztetni a napirend mellékleteként csatolt árajánlatban foglalt 
műszaki tartalommal. A pótmunka díja: 15.040.593 Ft+ÁFA, azaz bruttó: 19.101.553 Ft, 
amelyet Ócsa Város Önkormányzat a 2019. évi költségvetés céltartalékából történő 
átcsoportosítást követően a felújítási kiadások terhére biztosítja.  

3.) felkéri a Polgármestert a Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(2330 Dunaharaszti, Akácfa utca 2/a.) 2019. július 15. napján kötött vállalkozási 
szerződés 2.) pontban foglaltaknak megfelelő módosításának előkészítésére és 
felhatalmazza annak aláírására. 

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

 
 
Napirend tárgya: 

2. Tárgy: Döntés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 
meghatározott gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének elkészítéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t bízza meg a gördülő fejlesztési 
terv beruházási tervfejezetének elkészítésével és a szükséges jóváhagyási eljárás elindításával a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtt. A vállalkozási díj: 500.000 Ft+ÁFA, 
amelynek finanszírozása érdekében Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésben 
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elkülönített céltartalék összegéből csoportosítja át a megfelelő összeget a beruházási 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. 
 
A Képviselő-testület 7 fővel van jelen. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

209/2019. (IX. 16.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t bízza meg a gördülő fejlesztési 
terv beruházási tervfejezetének elkészítésével és a szükséges jóváhagyási eljárás elindításával a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtt. A vállalkozási díj: 500.000 Ft+ÁFA, 
amelynek finanszírozása érdekében Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésben 
elkülönített céltartalék összegéből csoportosítja át a megfelelő összeget a beruházási 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: 

3. Tárgy: Az Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó 
Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel és a Dr. Inczeffy Háziorvosi Bt.-vel 
fennálló szerződés módosítása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy a házszámmódosítás miatt van szükség a 
szerződés módosítására. Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel a központi háziorvosi ügyeleti feladatok 
ellátására 2007. október 2. napján kötött szerződést az abban érintett ócsai 1600 hrsz. 
alatti ingatlan címkezelési eljárásban bekövetkezett címváltozása miatt a napirend 
mellékleteként csatolt szerződésnek megfelelően módosítja, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti szerződés aláírására.  
 
A Képviselő-testület 7 fővel van jelen. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

210/2019. (IX. 16.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel a központi háziorvosi ügyeleti feladatok 

ellátására 2007. október 2. napján kötött szerződést az abban érintett ócsai 1600 hrsz. 
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alatti ingatlan címkezelési eljárásban bekövetkezett címváltozása miatt a napirend 
mellékleteként csatolt szerződésnek megfelelően módosítja, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti szerződés aláírására.  
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a Dr. Inczeffy Háziorvosi Bt.-vel a háziorvosi feladatok ellátására 2010. november 25. 
napján kötött szerződést az abban érintett ócsai 1600 hrsz. alatti ingatlan címkezelési 
eljárásban bekövetkezett címváltozása miatt, a napirend mellékleteként csatolt 
szerződésnek megfelelően módosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti szerződés aláírására.  
 
A Képviselő-testület 7 fővel van jelen. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

211/2019. (IX. 16.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) a Dr. Inczeffy Háziorvosi Bt.-vel a háziorvosi feladatok ellátására 2010. november 25. 

napján kötött szerződést az abban érintett ócsai 1600 hrsz. alatti ingatlan címkezelési 
eljárásban bekövetkezett címváltozása miatt, a napirend mellékleteként csatolt 
szerződésnek megfelelően módosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti szerződés aláírására.  
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 
 
A napirendek megtárgyalását követően a polgármester zárt ülést rendelt el. 
 

K.m.f. 
 
 

 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


