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J e g y z ő k ö n y v  
 
 
 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 25. napján 1600 
órakor megtartott üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 
 
Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 
Horváth Tamás  alpolgármester 
Buza Ernő képviselő 
Hantos Péter  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 8 fővel határozatképes, távol maradását dr. Gallai Zoltán képviselő előre jelezte 
képviselő. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvenni, 4.7. napirendi pontként „A víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvényben meghatározott gördülő fejlesztési terv jóváhagyása" elnevezésű napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4.7. napirendi pontként „A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvényben meghatározott gördülő fejlesztési terv jóváhagyása" elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

213/2019. (IX. 25.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.7. napirendi pontként „A víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott gördülő fejlesztési terv jóváhagyása" elnevezésű 
napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvenni, 4.8. napirendi pontként „Az Ócsai Halászy Károly 
Általános Iskola igazgatójának kérelme” elnevezésű napirendet. 
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Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4.8. napirendi pontként „Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola igazgatójának 
kérelme” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

214/2019. (IX. 25.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.8. napirendi pontként „Az Ócsai Halászy 
Károly Általános Iskola igazgatójának kérelme” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvenni, 4.9. napirendi pontként a „…/2019. (…) önkormányzati 
rendelettervezet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 4/2018. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról” elnevezésű napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4.9. napirendi pontként a „…/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet a kitüntető 
díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról” 
elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

215/2019. (IX. 25.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.9. napirendi pontként a „…/2019. (…) 
önkormányzati rendelettervezet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 4/2018. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvenni, 4.10. napirendi pontként a „Döntés a „30 éve Szabadon” 
Emlékév keretében „Szabadságkoncert” elnevezésű könnyűzenei program szervezése keretében rendezvényszervező 
cég jóváhagyása” elnevezésű napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4.10. napirendi pontként a „Döntés a „30 éve Szabadon” Emlékév keretében 
„Szabadságkoncert” elnevezésű könnyűzenei program szervezése keretében rendezvényszervező cég jóváhagyása” 
elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

216/2019. (IX. 25.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.10. napirendi pontként a „Döntés a „30 éve 
Szabadon” Emlékév keretében „Szabadságkoncert” elnevezésű könnyűzenei program szervezése keretében 
rendezvényszervező cég jóváhagyása” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvenni, 8.3. napirendi pontként „A Lakópark felújítási munkálatai 
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása” elnevezésű napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete „A Lakópark felújítási munkálatai tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

217/2019. (IX. 25.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Lakópark felújítási munkálatai tárgyában 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

218/2019. (IX. 25.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 
módosításokkal tárgyalásra elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 

 

N a p i r e n d 
 
 

1. Napirend előtti felszólalások 
2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 
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2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

 
3. Munkaterv szerinti napirendek 

 

3.1. Tárgy: Döntés a „BURSA HUNGARICA" Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pénzügyi tervezetéről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4. Aktuális napirendek: 
 

4.1. Tárgy: Döntés Ócsa Város 2019/2020. évi téli útüzemeltetési tervéről 
Előadó: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 
 

4.2. Tárgy: .../2019.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2019. 
évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(költségvetés előirányzat-módosítás) 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.3. Tárgy: .../2019. (….) önkormányzati rendelettervezet a közművelődésről szóló 15/2018. 
(VII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.4. Tárgy: …/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet a közterületek rendjéről és 
használatáról 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
 

4.5. Tárgy: Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 
alapító okiratának módosítása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.6. Tárgy: Döntés a 2019. évi közmeghallgatás kitűzéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

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

8.1. Tárgy: Javaslat kialakítása Pest Megye kitüntető díj adományozására 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

8.2. Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában bérlő által 
benyújtott átalakítási kérelemről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

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

 
 
Bukodi Károly polgármester: Nem kívánja kiegészíteni, szavazást kér a következőkre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

219/2019. (IX. 25.) 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: Három pályázatról beszélhetnek, az egyik kivitelezés alatt áll. 
Jelenleg a Damjanich utca egyik szakaszának padkázása folyik. Október közepére ígérte a kivitelező 
cég az aszfaltozást. Csapadékvíz-elvezetésre nyert az Önkormányzat 63 millió forintot, itt 
támogatási szerződés aláírása előtt állnak.  
A kerékpárút pályázat vonatkozásában is érkezett még nyilatkozat, melyet ki kell tölteni és 
visszaküldeni, itt is a támogatási szerződés aláírása előtt van az Önkormányzat. Jelenleg más 
pályázat nincs. A szabadságkoncertre pályáztak, melyet meg is nyert az Önkormányzat, ennek 100 
%-os a támogatottsága. 
 
Hantos Péter képviselő: Csapadékvíz-elvezetés pályázat vonatkozásában Alsónémedi majdnem 
kétszeresét nyerte, mint Ócsa, holott jóval kisebb és gazdagabb település. Mi ennek az oka. 
 
Bukodi Károly polgármester: Igen egyszerű ennek az oka, ennyire pályázott a képviselő-testület. 
63 millióra pályáztak és ennyit nyertek. Valószínűnek tartja, hogy az említett település másra 
pályázott és mást is nyert. 
Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
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220/2019. (IX. 25.) számú ÖK Határozat 
 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: Döntés a „BURSA HUNGARICA" Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pénzügyi tervezetéről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Hantos Péter képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a határozati javaslat 
elfogadását a Képviselő-testület felé. 
 
Kardos Zoltán képviselő: Előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat 
elfogadását a Képviselő-testület felé. 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszöni az irodavezetőnek a munkát, egy eléggé alapos és színes 
összeállítás készült. Szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a "BURSA HUNGARICA" Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2020. évi fordulójához 
csatlakozik az alábbi pénzügyi tervezettel:  

„A” típusú pályázat: 1.500.000,- Ft  
„B” típusú pályázat /új 4 hónapra/: 80.000,- Ft  
Összesen: 1.580.000,- Ft  

2.) felkéri a polgármestert és a jegyzőt az 1.) pontban foglaltakhoz kapcsolódó adminisztrációs 
feladatok ellátására.  
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

221/2019. (IX. 25.) számú ÖK Határozat 
 
 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a "BURSA HUNGARICA" Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2020. évi fordulójához 
csatlakozik az alábbi pénzügyi tervezettel:  

„A” típusú pályázat: 1.500.000,- Ft  
„B” típusú pályázat /új 4 hónapra/: 80.000,- Ft  
Összesen: 1.580.000,- Ft  

2.) felkéri a polgármestert és a jegyzőt az 1.) pontban foglaltakhoz kapcsolódó adminisztrációs 
feladatok ellátására.  
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos  
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Felelős: 1.)- 2.) polgármester, jegyző 
 

 
Napirend tárgya: 

4.1. Tárgy: Döntés Ócsa Város 2019/2020. évi téli útüzemeltetési tervéről 
Előadó: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 
 

Kánai Gergely képviselő: Meghallgatták ügyvezető asszonyt, az útüzemeltetési tervet 
jóváhagyásra javasolják. 
 
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 jelen napirend mellékleteként csatolt Ócsa Város közterületeire vonatkozó 2019/2020. évi 

téli útüzemeltetési tervet elfogadja, 
2.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 1.) pontban foglalt 

útüzemeltetési tervben foglalt feladatok koordinálására és a szükséges intézkedések ellátására. 
 

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

222/2019. (IX. 25.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a jelen napirend mellékleteként csatolt Ócsa Város közterületeire vonatkozó 2019/2020. évi 

téli útüzemeltetési tervet elfogadja, 
2.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 1.) pontban foglalt 

útüzemeltetési tervben foglalt feladatok koordinálására és a szükséges intézkedések ellátására. 
 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos  
Felelős: 1.)--, 2.) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
 
 
Napirend tárgya: 

4.2. Tárgy: .../2019.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(költségvetés előirányzat-módosítás) 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

Buza Ernő képviselő: Elmondj, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra. 
 
Kardos Zoltán képviselő: Elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőre:  
 

.../2019.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról  
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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 2/2019. (II.14.) 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: 
1.662.292.135 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-hatszázhatvankettőmilló-kettőszázkilencvenkettőezer-
egyszázharmincöt forintban határozza meg. 

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

 

1.393.204.137 Ft Költségvetési bevétellel 

-1.626.794.197 Ft Költségvetési kiadással 

- 233.590.060 Ft Költségvetési egyenleggel 

 
 
 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  
 (-4.125.953 Ft) +(-229.464.107) 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. 
 

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

forintban 
 

1.) Közhatalmi bevétel 515.550.000  

2.) Intézményi működési bevétel  116.327.247  

3.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 47.169.203  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 
forintban 

(3) Önkormányzati működés támogatásai: 521.417.687 
 

forintban 
(4)  Felhalmozási bevételek: 

1.) Felhalmozási bevétel 50.000.000  
2)  Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 200.000 
3.) Felhalmozási  célú támogatás: 142.500.000 
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(5) Maradvány igénybevétele:         269.087.998 
 forintban  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.662.292.135 

 

forintban 
(6) Önkormányzat működési kiadásai: 1 200.830.090 

 

1.) Személyi juttatások 415.595.024 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok   92.127.591 

3.) Dologi kiadások 465.283.728 

4.) Egyéb működési célú kiadások 207.399.247 

4.1) Ebből:  Egyéb működési célú  támogatások Áh belülre 24.363.000 

4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívülre 177.472.000 

4.3) Előző évi elszámolásból származó befizetés 5.564.247 

5.) Szociális kiadások 
(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú 
tájékoztató tábla tartalmazza 

20.424.500 

 

(7) Tartalék: 56.807.400 
forintban 

 
a) Általános tartalék 3.800.000  
b) Céltartalék 53.007.400  

 
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:  1.662.292.135 

 
(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 
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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 1.645.990.101 Ft-ban 

határozza meg. 
 
Önkormányzat működési támogatásai  521.417.687 Ft 
Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről 44.808.428 Ft 
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről 142.500.000 Ft 
Közhatalmi bevételek: 515.550.000 Ft 
Működési bevétel: 106.211.247 Ft 
Felhalmozási bevételek: 50.200.000 Ft 
Maradvány igénybevétele:                                                       265.302.739 Ft 
 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 1.645.990.101 Ft-ban 
határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 68.502.088 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 13.820.000 Ft 
Dologi kiadások: 347.049.612 Ft 
Ellátottak pénzbeni juttatásai: 20.424.500 Ft 
Egyéb működési célú kiadások: 207.399.247 Ft 
Tartalékok: 56.807.400 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: 533.332.609 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 12 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 18 fő.” 

 
4. § 
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Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatát 201.605.326 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: 123.090.648 Ft 
Önkormányzati támogatás: 72.581.990 Ft 

 
(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 201.605.326 Ft-ban 

határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 133.448.268 Ft 
Munkaadókat terhelő jár: 30.891.688 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 332.832.615 Ft-ban határozza meg.  
 

Intézményi működési bevétel: 8.626.000 Ft 
Költségvetési maradvány igénybevétele: 1.037.592 Ft 
Normatív állami támogatás: 229.122.523 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 332.832.615 Ft-ban határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 205.922.768 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 45.746.255 Ft 
Dologi kiadások: 78.163.592 Ft 
Egyéb eszköz beszerzések: 3.000.000 Ft 
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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 15.196.702 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: 12.614.598 Ft 
Önkormányzati támogatás:  1.876.350,-Ft  

 
(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2019. évi kiadási előirányzatát 15.196.702 Ft-ban 

határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 7.721.900 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 1.669.648 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 53.007.400 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. § 
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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. § 

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

 
24.§ 

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

napjától kell alkalmazni. 
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 

19/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendelet Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) 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: 
 

2. § 
 

Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) 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: 
1.662.292.135 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-hatszázhatvankettőmilló-kettőszázkilencvenkettőezer-
egyszázharmincöt forintban határozza meg. 

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

 

1.393.204.137 Ft Költségvetési bevétellel 

-1.626.794.197 Ft Költségvetési kiadással 

- 233.590.060 Ft Költségvetési egyenleggel 

 
 
 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  
 (-4.125.953 Ft) +(-229.464.107) 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  116.327.247  

3.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 47.169.203  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 
forintban 

(3) Önkormányzati működés támogatásai: 521.417.687 
 

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: 1.662.292.135 

 

forintban 
(6) Önkormányzat működési kiadásai: 1 200.830.090 

 

1.) Személyi juttatások 415.595.024 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok   92.127.591 

3.) Dologi kiadások 465.283.728 

4.) Egyéb működési célú kiadások 207.399.247 

4.1) Ebből:  Egyéb működési célú  támogatások Áh belülre 24.363.000 

4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívülre 177.472.000 

4.3) Előző évi elszámolásból származó befizetés 5.564.247 

5.) Szociális kiadások 
(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú 
tájékoztató tábla tartalmazza 

20.424.500 

 

(7) Tartalék: 56.807.400 
forintban 

 
a) Általános tartalék 3.800.000  
b) Céltartalék 53.007.400  

 
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 
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(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:  1.662.292.135 

 
(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 1.645.990.101 Ft-ban 

határozza meg. 
 
Önkormányzat működési támogatásai  521.417.687 Ft 
Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről 44.808.428 Ft 
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről 142.500.000 Ft 
Közhatalmi bevételek: 515.550.000 Ft 
Működési bevétel: 106.211.247 Ft 
Felhalmozási bevételek: 50.200.000 Ft 
Maradvány igénybevétele:                                                       265.302.739 Ft 
 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 1.645.990.101 Ft-ban 
határozza meg. 

 
Személyi juttatások: 68.502.088 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 13.820.000 Ft 
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Dologi kiadások: 347.049.612 Ft 
Ellátottak pénzbeni juttatásai: 20.424.500 Ft 
Egyéb működési célú kiadások: 207.399.247 Ft 
Tartalékok: 56.807.400 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: 533.332.609 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 12 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 201.605.326 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: 123.090.648 Ft 
Önkormányzati támogatás: 72.581.990 Ft 

 
(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 201.605.326 Ft-ban 

határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 133.448.268 Ft 
Munkaadókat terhelő jár: 30.891.688 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: 
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„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2019. 
évi bevételi előirányzatát 332.832.615 Ft-ban határozza meg.  

 
Intézményi működési bevétel: 8.626.000 Ft 
Költségvetési maradvány igénybevétele: 1.037.592 Ft 
Normatív állami támogatás: 229.122.523 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 332.832.615 Ft-ban határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 205.922.768 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 45.746.255 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 15.196.702 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: 12.614.598 Ft 
Önkormányzati támogatás:  1.876.350,-Ft  

 
(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2019. évi kiadási előirányzatát 15.196.702 Ft-ban 

határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 7.721.900 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 1.669.648 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. § 
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A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) Az Önkormányzat a kiadások között 3.800.000. Ft általános tartalékot és 53.007.400 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. § 

 
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 
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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. július 1. 

napjától kell alkalmazni. 
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
 
 
Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: .../2019. (….) önkormányzati rendelettervezet a közművelődésről szóló 
15/2018. (VII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Hantos Péter képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testület 
felé elfogadásra. 
 
Buza Ernő képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőre:  

 
.../2019. (….) önkormányzati rendelettervezet a közművelődésről szóló 15/2018. (VII. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
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A közművelődésről szóló 15/2018. (VII. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a 
az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 76. § (6) bekezdése alapján az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja: 
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési 
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.” 
 

2. § 
 
Az R. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„b) közművelődési megállapodás vagy támogatási szerződés megkötésével civil szervezetek, intézmények útján,” 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 
 

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

19/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendelet Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A közművelődésről szóló 15/2018. (VII. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a 
az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 76. § (6) bekezdése alapján az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja: 
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési 
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.” 
 

2. § 
 
Az R. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„b) közművelődési megállapodás vagy támogatási szerződés megkötésével civil szervezetek, intézmények útján,” 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 
 
Napirend tárgya: 

4.4.Tárgy: …/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet a közterületek rendjéről és 
használatáról 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
 

Kánai Gergely képviselő: A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság 
javasolja a Képviselő-testület felé a rendelet megalkotását. 
 
Buza Ernő képviselő: Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a rendelet 
megalkotását. 
 
Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is javasolja a Képviselő-testület felé a rendelet 
megalkotását. 
 
Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőre:  
 

…/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról 
  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 
 

1. Értelmező rendelkezések 
1. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 

1. Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, továbbá azon álló huzamos 
emberi tartózkodásra alkalmas 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű építmény. 

2. Közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja szerint 
meghatározott terület. 

3.  Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, jellemzően 
emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben 
teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy 
rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás 
céljából. 

4. Közterület gondozása, tisztántartása: az egyes ingatlanok valamint közterületek tisztítása, hó- és 
síkosságmentesítése, illetőleg por-, sár-, ürülék és gyom-, valamint rovar- és 
rágcsálómentesítése. 

5. Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy 
tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása. 

6. Tömegközlekedési jármű megállója: a tömegközlekedési járműre történő fel- és leszállás 
lefolytatására, illetve a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen 
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elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) 
jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást jelző táblától a 
járda területéből 2 méter széles és 18 m hosszú terület, valamint a megállóhelyeknél létesített 
utasváró. 

 
2. A rendelet célja 

2. § 
 
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a meghatározása, amelyek településrendezési, 
településképi, környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági, közbiztonsági, közegészségügyi, 
állategészségügyi és tulajdonosi szempontok figyelembevételével meghatározzák a közterületek 
rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatának rendjét és feltételeit. 

 
3. A rendelet hatálya 

3. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Ócsa város közigazgatási területén található valamennyi 
közterületre, továbbá az egyéb, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 54.§ (7) bekezdésében foglalt, a tulajdonos által közhasználat céljára 
átadott olyan területrészre, amely Ócsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) kezelésében és üzemeltetésében áll. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a kereskedelmi hatóság által engedélyezett és nyilvántartásba 
vett vásár és piac területére. 

 
 

4. Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása 
4. § 

 
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni – kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont 

területeket – az ingatlan előtti járdaszakasz –, továbbá amennyiben az ingatlannak több oldala 
is közterülettel vagy közforgalom elől el nem zárt területtel határos, úgy az ingatlan minden 
ilyen oldalánál található – gondozásáról, - a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben 
rögzítetteknek megfelelően – tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, nyílt árok és 
ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és 
más hulladékok eltávolításáról. 

(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a 
tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között 50-50 %-ban oszlik meg.  

 
5. § 

 
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni  

a) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 
körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról; 

b) az ingatlana előtti –, továbbá amennyiben az ingatlannak több oldala is közterülettel 
vagy közforgalom elől el nem zárt területtel határos, úgy az ingatlan minden ilyen 
oldalánál található – ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdaszakasz folyamatos 
síkosságmentesítéséről nem gondoskodik. 

(2) Hórakást tilos elhelyezni útkereszteződésben, útburkolati jeleken, járdasziget és járda közé, 
tömegközlekedésre szolgáló jármű megálló helyénél oly módon, hogy a fel és leszállást 
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akadályozza, közszolgáltatási felszerelési tárgyra, köré (vízelzáró csap, gáz és egyéb 
közlétesítmény), kapubejárat elé. 

(3) Síkosság elleni védekezés a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak, stb.) klorid 
tartalmú (pl. konyhasó) fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a 
vegyszer egyszeri kijuttatás maximális mértéke 40 g/nm-nél több ne legyen. Ezen anyagok 
tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet.  

(4) Klorid tartalmú vegyszerek használata aluljáró felületén, zöldterületeken és annak közvetlen 
környékén tilos.  

 
6.§ 

 
(1) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása 

tilos.  
(2) Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék, stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos.  
(3) A parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni tilos.  
(4) Fákon, közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken - a rendeltetésszerűen 

hirdetésre szolgáló berendezések kivételével - hirdetni, falragaszt, vagy reklámot elhelyezni 
tilos, falragaszoknak a ki nem jelölt helyen való felragasztásáért, e tevékenységet végző és e 
tevékenységet megrendelő, felelősségük megállapítása esetén - egyetemlegesen felelnek.  

(5) A közterület szennyezésével tilos az ott elhelyezett gyűjtőedényzetből szemetet kiönteni, 
kivenni, abban guberálni. 

(6) A közterületen szemetelni, építési törmeléket, veszélyes hulladékot, állati tetemet, trágyát, 
fertőző vagy robbanásveszélyes anyagot, tűzveszélyes hulladékot, vagy egyéb bármilyen 
jellegű környezetszennyező anyagot elhelyezni tilos. 

(7) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék. Ha 
bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület beszennyeződik, 
a szállító köteles azt fel-, vagy lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás során megtisztítani. 

(8) Ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója haladéktalanul köteles 
gondoskodni, az erre alkalmas eszközöket az eb sétáltatója köteles magánál tartani.  

(9) Közterületen megrendezett vásárok, sport és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény 
szervezője köteles gondoskodni a rendezvény ideje alatt és azt követően a terület 
tisztántartásáról. 

(10) A közterület rendeltetéstől eltérő célra történő használata esetén a használattal érintett terület 
közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani. 

 
4. A közterület használata és a közterület-használati engedély 

7. § 
 

(1) A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra, e rendelet és a vonatkozó általános érvényű 
jogszabályok keretei között – a zöldterületekben, valamint a közterületen álló 
építményekben, berendezésekben, műtárgyakban állagsérelmet nem okozva, az általánosan 
elvárható magatartási szabályok betartásával – bárki igénybe veheti, és szabadon használhatja. 

(2) A közterület rendeltetése különösen 
a) a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének,  
b) a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.),  
c) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés,  
d) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás,  
e) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének,  
f) a közművek elhelyezésének,  
g) zöldfelületek kialakításának  
biztosítása.  



25 

 

(3) A közterületet használók kötelesek  
a) az igénybe vett közterületet és közvetlen környezetét tisztán tartani, gondozni;  
b) a közterületet kizárólag az engedélyben megadott célra és módon használni;  
c) a közterület-használat befejezését követően a közterület eredeti állapotát helyreállítani, 
d) a közterület használatáért – az e rendeletben előírtak szerint – díjat fizetni. 

 
8. § 

 
(1) Az Önkormányzat közterületei városszerkezeti, városképi, ellátottsági, valamint közlekedési 

adottságai szerint a következő közterületi övezeti kategóriába sorolhatók be: 
a) kiemelt jelentőségű közterületek (I. kategória) 
b) általános elbírálású közterületek (II. kategória) 

(2) Az egyes közterületi kategóriákban a közterület-használat engedélyezése eltérő feltételekhez 
köthető vagy tiltható. 

(3) A közterületek kategóriákba sorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 

9. § 
 
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) a 

tulajdonos engedélye (a továbbiakban együtt: közterület-használati engedély) szükséges. 
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 

a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, 
átfeszítő kötél, cég-és címtábla elhelyezéséhez. 

b) hirdető berendezés, reklámhordozó közterületen vagy közterületbe nyúló módon 
történő elhelyezéséhez, fennmaradásához, 

c) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, gyűjtő edény, 
üzlet létesítéséhez, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, gyűjtő edények, 
üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó 
árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához, 

d) a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és 
várakozóhelyiség létesítéséhez, 

e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, amennyiben 
azok nem a közút tartozékai, 

f) a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához, 
g) utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és 

videofalberendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához, 
h) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélőkészülék, levélszekrény, totó-lottó, valamint 

engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, továbbá az utcai 
árusító automaták (például: pénzváltó, ital, bármilyen bankautomata, ATM stb.), 
felállításához, fennmaradásához, 

i) 72 órát meghaladó építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési 
állványzat, munkaterület körül határolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), 
valamint építőanyag és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához, 

j) alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, 
szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz, 

k) film-, fénykép-, televízió-, video- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület 
rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, 

l) sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, 
vásárok, piacok megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, valamint 
mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes 
parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához, 
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m) közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosításához és 
használatához,  

n) a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (pl. 
vendéglátó-ipari terasz, előkert), 

o) fák és zöldterületek védelmét szolgáló tárgyak (pl. terméskövek) elhelyezéséhez,  
p) 72 órán túli tüzelőanyag, illetve egyéb faanyag elhelyezéséhez,  
r) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 

89/1988. (XII.20.) MT rendelet 7. §-ában foglalt esetben, 
s) utcazenéléshez, 
t) a közterületen álló kerítések és egyéb felépítmények elhelyezéséhez, fennmaradásához 
u) a közterület egyéb, a 7. § (2) bekezdésen nem nevesített rendeltetéssel összefüggő 

közterület-foglalás esetén, ha a tárgyi közterület-foglalás a 9. § (3)-(4) bekezdésében 
foglalt kivételek egyike alá se esik.  

(3) Nem kell közterület-használati engedélyt beszerezni, de a közterület-használatát – 
amennyiben annak jellegére tekintettel ez értelmezhető – előzetesen be kell jelenteni 
a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos 72 

órai időtartamot meg nem haladó közterület-igénybevételhez,  
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló 

berendezések elhelyezéséhez,  
c) távközlési kábelek, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények 

hibaelhárítása érdekében a 72 órai időtartamot meg nem haladó munkák elvégzéséhez,  
d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, cím és cégtábla 

elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 
10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 
négyzetmétert nem haladja meg, 

e) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó 
munkálatok elvégzéséhez. 

f) futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához, 
g) az önkormányzat költségvetése terhére megvalósuló bármely építési munkával 

összefüggő közterület-használat esetén, 
h) az önkormányzat hivatalos rendezvényei közterülethasználata esetén, 
i) a képviselő-testület egyedi határozata alapján bármely más esetben. 

(4) Nem adható közterület-használati engedély: 
a) üzemképtelen, vagy forgalomból kivont gépjárművek közterületi tárolására, 
b) gépjárművek várakozó helyéül szolgáló közterületre, ha a közterület-használat a 

parkolási lehetőséget korlátozza, csökkenti vagy akadályozza, kivéve az építési 
munkálatokkal kapcsolatos tevékenységeket, 

c) tűz és robbanásveszélyes tevékenységre, 
d) veszélyes hulladék, állati tetem, almos trágya, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, 

tűzveszélyes hulladék tárolásához, 
e) közutak mentén azon területsávokra, ahová a tervezési szabványoknak megfelelően 

közlekedési (forgalomtechnikai) eszközök kerülhetnek elhelyezésre, 
f) vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, 

pótkocsi, félpótkocsi, járműszerelvény, veszélyes anyagot szállító jármű, kamion 
tárolására, 

g) közterületek esetében göngyöleg tárolására, 
h) olyan berendezés létesítésére, mely a gyalogos közlekedést vagy az úttestre lépő 

gyalogos észlelését akadályozná, 
i) olyan tevékenységre, mely a zöldterületen lévő növényállományt károsítja és a 

helyreállítása nem lehetséges, kivéve, ha az igénybevétel a területen húzódó közművek 
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javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatok miatt 
szükséges, 

j) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a 
közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné, 

k) olyan tevékenység gyakorlásához, amely a lakókörnyezet nyugalmát veszélyezteti, 
l) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges 

energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű 
szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke 
nem állapítható meg, 

m) külön jogszabályban foglalt esetekben. 
 

5. A közterület-használat engedélyezése 
10. § 

 
(1) Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel, meghatározott időtartamra vagy 

meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. 
(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány, építőanyag, 

törmelék közterületen történő elhelyezésére – közterület-használati engedély kizárólag az 
építési munka végzésének időtartamára, és csak a műszakilag indokolt területre adható. 

(3) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, 
illetve szakhatósági – engedélyek (különösen az építésügyi, az egészségügyi, a rendészeti 
szakhatóságok engedélyeinek) beszerzését. 

(4) A közterület-használati engedély megadása kérelemre történik. A kérelmet írásban, 
személyesen, postai úton vagy az elektronikus ügyintézés szabályai szerint kell benyújtani az 
Ócsai Polgármesteri Hivatalhoz. 

(5) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen: 
a) a kérelmező (magán vagy jogi személy) pontos azonosításához szükséges adatokat, 
b) a közterület-használat célját és időtartamát, 
c) a közterület-használat helyének és módjának pontos megjelölését, a terület 

nagyságának helyszínrajzon történő megjelölését, 
d) a közterület-használat során felelős személy megjelölését és elérhetőségét abban az 

esetben, ha az nem azonos igénylő természetes személlyel, vagy jogi személy esetén 
annak törvényes képviselővel, 

e) a hatosági eljárás megindításához szükséges mindenkori eljárási illeték lerovásáról szóló 
igazolást. 

(6) Amennyiben a közterület-használat során hulladék keletkezik, csak akkor adható közterület-
használati engedély, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi. 

 
6. A közterület-használati engedély megadása 

11. § 
 

(1) A közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni Ócsa 
Város mindenkor hatályban lévő Helyi Építési Szabályzatát, a városképi, városrendezési, 
műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági 
előírásokat, kereskedelmi- és turisztikai szempontokat. 

(2) Az engedélyezett közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati 
ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos 
rendezvények megtartását, lobogók kitűzését. 

 
12. § 
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(1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell különösen: 

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét, 
b) a tulajdonos hozzájárulását, 
c) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek 

bekövetkeztéig az engedély érvényes, 
d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos 

meghatározását, 
e) utalást arra, hogy az engedély csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában 

foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes, 
f) az engedély megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli 

helyreállításának kötelezettségét, 
g) közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének 

módját, megtörténtének tényét, egyéb esetben a díjmentesség tényét, 
h) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevők nevét és lakcímét, 
i) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és 

kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, 
valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást, 

j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és 
tisztántartási kötelezettség előírását, 

k) a közterület-használati engedély átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a 
közterület-használati engedély kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége 
van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-
használat joga tovább nem ruházható. 

(2) A közterület-használati engedély megadásáról értesíteni kell Ócsa Város Közterület-
felügyeletét. 

(3) A közterület-használati engedély eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a 
tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre 
jogosult személyek felhívására felmutatni. 

 
7. A közterület-használati engedély szünetelése és megszűnése 

13. § 
 

(1) A közterület-használati engedély megszűnik: 
a) az engedélyben meghatározott idő elteltével, 
b) az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével, 
c) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt vagy a tulajdonos önkormányzatnak fontos 

közérdekből szüksége van, 
d) az engedélyben vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos 

tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti felmondással, 
e) a használatba adott közterület tulajdonosa vagy művelési ága megváltozásának 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével. 
(2) Megszűnik a közterület-használati engedély akkor is, ha a közterületen folytatott 

tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására 
való jogosultságát egyébként elveszti. 

(3) Megszűnik a közterület-használati engedély a jogosult halálával vagy – jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaság esetén – jogutód nélküli megszűnésével. 

(4) Megszűnik a közterület-használati engedély akkor is, ha a jogosult bejelenti az 
Önkormányzatnak, hogy a közterület használatával – érdekkörében felmerült méltányolható 
okból – felhagy. 

 



29 

 

14. § 
 
(1) A közterület tulajdonosa fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését 

rendelheti el. 
(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat 

időtartamába és nem lehet hosszabb, mint az engedély lejártáig még hátralévő idő. 
(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj 

időarányos részét vissza kell téríteni. 
 

15. § 
 

(1) Ha a közterület-használati engedély megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény 
nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul 
helyreállítani, az esetlegesen okozott kárt megfizetni 

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj 
megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használat 
időtartamába, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. 

 
8. A közterület-használati díj 

16. § 
 

(1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a jogosult a 
közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges 
üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 

(2) A közterület-használati díjakat kategóriánkénti és tevékenységenkénti bontásban a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 

(3) A közterület-használati díjat a közterület-használati engedélyben rögzített időtartamra előre, 
valamint, ha a közterület-használat időtartama az egy hónapot meghaladja, akkor havonta 
előre kell megfizetni. 

(4) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény 
négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni. A számítás szempontjából 
minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek számít. 

(6) A fizetendő díj meghatározása szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, 
négyzetméter egésznek tekintendő. 

(7) Amennyiben e rendelet közterület-használati engedély beszerzését írja elő, azonban a 
közterület használathoz a 2. számú melléklet díjtétel nem társít, úgy a díjtétel összegét a 2. 
számú mellékletben található, a közterület használathoz leginkább hasonlító díjtétel alapján 
kell meghatározni. 

 
10. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 

17. § 
 

(1) A közterület-használati díj megfizetése alól állandó jelleggel mentesülnek, de a használat 
bejelentésére kötelezettek: 
a) a helyi védettség, vagy műemlékvédelem alatt álló építmény felújítás munkálataival 

összefüggésben a kivitelező, 
b) a Magyar Állam érdekében végzett építési, felújítási munkálatokkal összefüggésben a 

kivitelező, 
c) az Önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatokkal összefüggésben 

a kivitelező, 
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d) az Önkormányzat saját szervei, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok az általuk 
szervezett rendezvények vonatkozásában, 

e) az Önkormányzattal közösen szervezett rendezvények vonatkozásában azon 
szervezetek, amelyekkel az Önkormányzat külön partnerségi együttműködési 
megállapodást kötöttek, 

f) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a 
katasztrófavédelem, 

g) azon személyek, szervezetek, akik a közterületet jótékonysági, egészségvédelmi célokra 
használják. 

(2) A közterület ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátására 
jogszabály vagy szerződés alapján kötelezett részére, a közfeladat ellátáshoz szükséges 
mértékben adható használatba. 

 
10. Engedély nélküli vagy engedélytől eltérő közterület-használat, a közterület 

szabálytalan használatának jogkövetkezményei 
18. § 

 
(1) Aki közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon, különösen az 

engedélyben rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység gyakorlására, vagy 
az engedélyben meghatározott mértéket meghaladó alapterületen használ, köteles a 
tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul 
megszüntetni, továbbá kártalanítás igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotának 
helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az eredeti állapot 
helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a 
helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget. 

(2) Aki közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használ, az Ócsa 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III. 28.) önkormányzati 
rendeletének 6. § (1) bekezdésben foglaltak szerint közigazgatási bírsággal sújtható, mely 
bírság megfizetése nem mentesít a tényleges közterület-használati díj fizetése alól. 

 
19. § 

 
A jelen rendeletben foglalt előírások betartását Ócsa Város Közterület-felügyelői, a jogszabályok 
szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, továbbá a tulajdonos által megbízott egyéb személyek és 
az Ócsai Polgármesteri Hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen ellenőrizhetik. 
 

11. Hatálybalépés 
20. § 

 
(1) E rendelet 2019. október 1. napján lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépése után induló 

eljárásokra kell alkalmazni.  
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a tulajdonában lévő közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 
8/1999. (III. 31.) önkormányzati rendelete. 
 

 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet. 
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21/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről és használatáról 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 
 

1. Értelmező rendelkezések 
1. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 

1. Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, továbbá azon álló huzamos 
emberi tartózkodásra alkalmas 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű építmény. 

2. Közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja szerint 
meghatározott terület. 

3.  Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, jellemzően 
emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben 
teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy 
rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás 
céljából. 

4. Közterület gondozása, tisztántartása: az egyes ingatlanok valamint közterületek tisztítása, hó- és 
síkosságmentesítése, illetőleg por-, sár-, ürülék és gyom-, valamint rovar- és 
rágcsálómentesítése. 

5. Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy 
tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása. 

6. Tömegközlekedési jármű megállója: a tömegközlekedési járműre történő fel- és leszállás 
lefolytatására, illetve a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen 
elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) 
jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást jelző táblától a 
járda területéből 2 méter széles és 18 m hosszú terület, valamint a megállóhelyeknél létesített 
utasváró. 

 
2. A rendelet célja 

2. § 
 
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a meghatározása, amelyek településrendezési, 
településképi, környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági, közbiztonsági, közegészségügyi, 
állategészségügyi és tulajdonosi szempontok figyelembevételével meghatározzák a közterületek 
rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatának rendjét és feltételeit. 

 
3. A rendelet hatálya 

3. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Ócsa város közigazgatási területén található valamennyi 
közterületre, továbbá az egyéb, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 54.§ (7) bekezdésében foglalt, a tulajdonos által közhasználat céljára 
átadott olyan területrészre, amely Ócsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) kezelésében és üzemeltetésében áll. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a kereskedelmi hatóság által engedélyezett és nyilvántartásba 
vett vásár és piac területére. 
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4. Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása 
4. § 

 
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni – kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont 

területeket – az ingatlan előtti járdaszakasz –, továbbá amennyiben az ingatlannak több oldala 
is közterülettel vagy közforgalom elől el nem zárt területtel határos, úgy az ingatlan minden 
ilyen oldalánál található – gondozásáról, - a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben 
rögzítetteknek megfelelően – tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, nyílt árok és 
ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és 
más hulladékok eltávolításáról. 

(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a 
tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között 50-50 %-ban oszlik meg.  

 
5. § 

 
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni  

a) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 
körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról; 

b) az ingatlana előtti –, továbbá amennyiben az ingatlannak több oldala is közterülettel 
vagy közforgalom elől el nem zárt területtel határos, úgy az ingatlan minden ilyen 
oldalánál található – ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdaszakasz folyamatos 
síkosságmentesítéséről nem gondoskodik. 

(2) Hórakást tilos elhelyezni útkereszteződésben, útburkolati jeleken, járdasziget és járda közé, 
tömegközlekedésre szolgáló jármű megálló helyénél oly módon, hogy a fel és leszállást 
akadályozza, közszolgáltatási felszerelési tárgyra, köré (vízelzáró csap, gáz és egyéb 
közlétesítmény), kapubejárat elé. 

(3) Síkosság elleni védekezés a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak, stb.) klorid 
tartalmú (pl. konyhasó) fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a 
vegyszer egyszeri kijuttatás maximális mértéke 40 g/nm-nél több ne legyen. Ezen anyagok 
tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet.  

(4) Klorid tartalmú vegyszerek használata aluljáró felületén, zöldterületeken és annak közvetlen 
környékén tilos.  

 
6.§ 

 
(1) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása 

tilos.  
(2) Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék, stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos.  
(3) A parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni tilos.  
(4) Fákon, közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken - a rendeltetésszerűen 

hirdetésre szolgáló berendezések kivételével - hirdetni, falragaszt, vagy reklámot elhelyezni 
tilos, falragaszoknak a ki nem jelölt helyen való felragasztásáért, e tevékenységet végző és e 
tevékenységet megrendelő, felelősségük megállapítása esetén - egyetemlegesen felelnek.  

(5) A közterület szennyezésével tilos az ott elhelyezett gyűjtőedényzetből szemetet kiönteni, 
kivenni, abban guberálni. 
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(6) A közterületen szemetelni, építési törmeléket, veszélyes hulladékot, állati tetemet, trágyát, 
fertőző vagy robbanásveszélyes anyagot, tűzveszélyes hulladékot, vagy egyéb bármilyen 
jellegű környezetszennyező anyagot elhelyezni tilos. 

(7) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék. Ha 
bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület beszennyeződik, 
a szállító köteles azt fel-, vagy lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás során megtisztítani. 

(8) Ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója haladéktalanul köteles 
gondoskodni, az erre alkalmas eszközöket az eb sétáltatója köteles magánál tartani.  

(9) Közterületen megrendezett vásárok, sport és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény 
szervezője köteles gondoskodni a rendezvény ideje alatt és azt követően a terület 
tisztántartásáról. 

(10) A közterület rendeltetéstől eltérő célra történő használata esetén a használattal érintett terület 
közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani. 

 
4. A közterület használata és a közterület-használati engedély 

7. § 
 

(1) A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra, e rendelet és a vonatkozó általános érvényű 
jogszabályok keretei között – a zöldterületekben, valamint a közterületen álló 
építményekben, berendezésekben, műtárgyakban állagsérelmet nem okozva, az általánosan 
elvárható magatartási szabályok betartásával – bárki igénybe veheti, és szabadon használhatja. 

(2) A közterület rendeltetése különösen 
a) a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének,  
b) a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.),  
c) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés,  
d) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás,  
e) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének,  
f) a közművek elhelyezésének,  
g) zöldfelületek kialakításának  
biztosítása.  

(3) A közterületet használók kötelesek  
a) az igénybe vett közterületet és közvetlen környezetét tisztán tartani, gondozni;  
b) a közterületet kizárólag az engedélyben megadott célra és módon használni;  
c) a közterület-használat befejezését követően a közterület eredeti állapotát helyreállítani, 
d) a közterület használatáért – az e rendeletben előírtak szerint – díjat fizetni. 

 
8. § 

 
(1) Az Önkormányzat közterületei városszerkezeti, városképi, ellátottsági, valamint közlekedési 

adottságai szerint a következő közterületi övezeti kategóriába sorolhatók be: 
a) kiemelt jelentőségű közterületek (I. kategória) 
b) általános elbírálású közterületek (II. kategória) 

(2) Az egyes közterületi kategóriákban a közterület-használat engedélyezése eltérő feltételekhez 
köthető vagy tiltható. 

(3) A közterületek kategóriákba sorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 

9. § 
 
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) a 

tulajdonos engedélye (a továbbiakban együtt: közterület-használati engedély) szükséges. 
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 
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a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, 
átfeszítő kötél, cég-és címtábla elhelyezéséhez. 

b) hirdető berendezés, reklámhordozó közterületen vagy közterületbe nyúló módon 
történő elhelyezéséhez, fennmaradásához, 

c) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, gyűjtő edény, 
üzlet létesítéséhez, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, gyűjtő edények, 
üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó 
árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához, 

d) a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és 
várakozóhelyiség létesítéséhez, 

e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, amennyiben 
azok nem a közút tartozékai, 

f) a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához, 
g) utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és 

videofalberendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához, 
h) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélőkészülék, levélszekrény, totó-lottó, valamint 

engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, továbbá az utcai 
árusító automaták (például: pénzváltó, ital, bármilyen bankautomata, ATM stb.), 
felállításához, fennmaradásához, 

i) 72 órát meghaladó építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési 
állványzat, munkaterület körül határolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), 
valamint építőanyag és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához, 

j) alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, 
szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz, 

k) film-, fénykép-, televízió-, video- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület 
rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, 

l) sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, 
vásárok, piacok megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, valamint 
mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes 
parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához, 

m) közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosításához és 
használatához,  

n) a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (pl. 
vendéglátó-ipari terasz, előkert), 

o) fák és zöldterületek védelmét szolgáló tárgyak (pl. terméskövek) elhelyezéséhez,  
p) 72 órán túli tüzelőanyag, illetve egyéb faanyag elhelyezéséhez,  
r) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 

89/1988. (XII.20.) MT rendelet 7. §-ában foglalt esetben, 
s) utcazenéléshez, 
t) a közterületen álló kerítések és egyéb felépítmények elhelyezéséhez, fennmaradásához 
u) a közterület egyéb, a 7. § (2) bekezdésen nem nevesített rendeltetéssel összefüggő 

közterület-foglalás esetén, ha a tárgyi közterület-foglalás a 9. § (3)-(4) bekezdésében 
foglalt kivételek egyike alá se esik.  

(3) Nem kell közterület-használati engedélyt beszerezni, de a közterület-használatát – 
amennyiben annak jellegére tekintettel ez értelmezhető – előzetesen be kell jelenteni 
a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos 72 

órai időtartamot meg nem haladó közterület-igénybevételhez,  
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló 

berendezések elhelyezéséhez,  
c) távközlési kábelek, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények 

hibaelhárítása érdekében a 72 órai időtartamot meg nem haladó munkák elvégzéséhez,  
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d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, cím és cégtábla 
elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 
10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 
négyzetmétert nem haladja meg, 

e) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó 
munkálatok elvégzéséhez. 

f) futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához, 
g) az önkormányzat költségvetése terhére megvalósuló bármely építési munkával 

összefüggő közterület-használat esetén, 
h) az önkormányzat hivatalos rendezvényei közterülethasználata esetén, 
i) a képviselő-testület egyedi határozata alapján bármely más esetben. 

(4) Nem adható közterület-használati engedély: 
a) üzemképtelen, vagy forgalomból kivont gépjárművek közterületi tárolására, 
b) gépjárművek várakozó helyéül szolgáló közterületre, ha a közterület-használat a 

parkolási lehetőséget korlátozza, csökkenti vagy akadályozza, kivéve az építési 
munkálatokkal kapcsolatos tevékenységeket, 

c) tűz és robbanásveszélyes tevékenységre, 
d) veszélyes hulladék, állati tetem, almos trágya, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, 

tűzveszélyes hulladék tárolásához, 
e) közutak mentén azon területsávokra, ahová a tervezési szabványoknak megfelelően 

közlekedési (forgalomtechnikai) eszközök kerülhetnek elhelyezésre, 
f) vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, 

pótkocsi, félpótkocsi, járműszerelvény, veszélyes anyagot szállító jármű, kamion 
tárolására, 

g) közterületek esetében göngyöleg tárolására, 
h) olyan berendezés létesítésére, mely a gyalogos közlekedést vagy az úttestre lépő 

gyalogos észlelését akadályozná, 
i) olyan tevékenységre, mely a zöldterületen lévő növényállományt károsítja és a 

helyreállítása nem lehetséges, kivéve, ha az igénybevétel a területen húzódó közművek 
javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatok miatt 
szükséges, 

j) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a 
közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné, 

k) olyan tevékenység gyakorlásához, amely a lakókörnyezet nyugalmát veszélyezteti, 
l) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges 

energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű 
szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke 
nem állapítható meg, 

m) külön jogszabályban foglalt esetekben. 
 

5. A közterület-használat engedélyezése 
10. § 

 
(1) Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel, meghatározott időtartamra vagy 

meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. 
(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány, építőanyag, 

törmelék közterületen történő elhelyezésére – közterület-használati engedély kizárólag az 
építési munka végzésének időtartamára, és csak a műszakilag indokolt területre adható. 

(3) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, 
illetve szakhatósági – engedélyek (különösen az építésügyi, az egészségügyi, a rendészeti 
szakhatóságok engedélyeinek) beszerzését. 
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(4) A közterület-használati engedély megadása kérelemre történik. A kérelmet írásban, 
személyesen, postai úton vagy az elektronikus ügyintézés szabályai szerint kell benyújtani az 
Ócsai Polgármesteri Hivatalhoz. 

(5) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen: 
a) a kérelmező (magán vagy jogi személy) pontos azonosításához szükséges adatokat, 
b) a közterület-használat célját és időtartamát, 
c) a közterület-használat helyének és módjának pontos megjelölését, a terület 

nagyságának helyszínrajzon történő megjelölését, 
d) a közterület-használat során felelős személy megjelölését és elérhetőségét abban az 

esetben, ha az nem azonos igénylő természetes személlyel, vagy jogi személy esetén 
annak törvényes képviselővel, 

e) a hatosági eljárás megindításához szükséges mindenkori eljárási illeték lerovásáról szóló 
igazolást. 

(6) Amennyiben a közterület-használat során hulladék keletkezik, csak akkor adható közterület-
használati engedély, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi. 

 
6. A közterület-használati engedély megadása 

11. § 
 

(1) A közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni Ócsa 
Város mindenkor hatályban lévő Helyi Építési Szabályzatát, a városképi, városrendezési, 
műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági 
előírásokat, kereskedelmi- és turisztikai szempontokat. 

(2) Az engedélyezett közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati 
ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos 
rendezvények megtartását, lobogók kitűzését. 

 
12. § 

 
(1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell különösen: 

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét, 
b) a tulajdonos hozzájárulását, 
c) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek 

bekövetkeztéig az engedély érvényes, 
d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos 

meghatározását, 
e) utalást arra, hogy az engedély csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában 

foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes, 
f) az engedély megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli 

helyreállításának kötelezettségét, 
g) közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének 

módját, megtörténtének tényét, egyéb esetben a díjmentesség tényét, 
h) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevők nevét és lakcímét, 
i) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és 

kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, 
valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást, 

j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és 
tisztántartási kötelezettség előírását, 

k) a közterület-használati engedély átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a 
közterület-használati engedély kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége 
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van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-
használat joga tovább nem ruházható. 

(2) A közterület-használati engedély megadásáról értesíteni kell Ócsa Város Közterület-
felügyeletét. 

(3) A közterület-használati engedély eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a 
tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre 
jogosult személyek felhívására felmutatni. 

 
7. A közterület-használati engedély szünetelése és megszűnése 

13. § 
 

(1) A közterület-használati engedély megszűnik: 
a) az engedélyben meghatározott idő elteltével, 
b) az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével, 
c) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt vagy a tulajdonos önkormányzatnak fontos 

közérdekből szüksége van, 
d) az engedélyben vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos 

tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti felmondással, 
e) a használatba adott közterület tulajdonosa vagy művelési ága megváltozásának 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével. 
(2) Megszűnik a közterület-használati engedély akkor is, ha a közterületen folytatott 

tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására 
való jogosultságát egyébként elveszti. 

(3) Megszűnik a közterület-használati engedély a jogosult halálával vagy – jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaság esetén – jogutód nélküli megszűnésével. 

(4) Megszűnik a közterület-használati engedély akkor is, ha a jogosult bejelenti az 
Önkormányzatnak, hogy a közterület használatával – érdekkörében felmerült méltányolható 
okból – felhagy. 

 
14. § 

 
(1) A közterület tulajdonosa fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését 

rendelheti el. 
(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat 

időtartamába és nem lehet hosszabb, mint az engedély lejártáig még hátralévő idő. 
(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj 

időarányos részét vissza kell téríteni. 
 

15. § 
 

(1) Ha a közterület-használati engedély megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény 
nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul 
helyreállítani, az esetlegesen okozott kárt megfizetni 

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj 
megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használat 
időtartamába, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. 

 
8. A közterület-használati díj 

16. § 
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(1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a jogosult a 
közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges 
üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 

(2) A közterület-használati díjakat kategóriánkénti és tevékenységenkénti bontásban a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 

(3) A közterület-használati díjat a közterület-használati engedélyben rögzített időtartamra előre, 
valamint, ha a közterület-használat időtartama az egy hónapot meghaladja, akkor havonta 
előre kell megfizetni. 

(4) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény 
négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni. A számítás szempontjából 
minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek számít. 

(6) A fizetendő díj meghatározása szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, 
négyzetméter egésznek tekintendő. 

(7) Amennyiben e rendelet közterület-használati engedély beszerzését írja elő, azonban a 
közterület használathoz a 2. számú melléklet díjtétel nem társít, úgy a díjtétel összegét a 2. 
számú mellékletben található, a közterület használathoz leginkább hasonlító díjtétel alapján 
kell meghatározni. 

 
10. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 

17. § 
 

(1) A közterület-használati díj megfizetése alól állandó jelleggel mentesülnek, de a használat 
bejelentésére kötelezettek: 
a) a helyi védettség, vagy műemlékvédelem alatt álló építmény felújítás munkálataival 

összefüggésben a kivitelező, 
b) a Magyar Állam érdekében végzett építési, felújítási munkálatokkal összefüggésben a 

kivitelező, 
c) az Önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatokkal összefüggésben 

a kivitelező, 
d) az Önkormányzat saját szervei, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok az általuk 

szervezett rendezvények vonatkozásában, 
e) az Önkormányzattal közösen szervezett rendezvények vonatkozásában azon 

szervezetek, amelyekkel az Önkormányzat külön partnerségi együttműködési 
megállapodást kötöttek, 

f) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a 
katasztrófavédelem, 

g) azon személyek, szervezetek, akik a közterületet jótékonysági, egészségvédelmi célokra 
használják. 

(2) A közterület ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátására 
jogszabály vagy szerződés alapján kötelezett részére, a közfeladat ellátáshoz szükséges 
mértékben adható használatba. 

 
10. Engedély nélküli vagy engedélytől eltérő közterület-használat, a közterület 

szabálytalan használatának jogkövetkezményei 
18. § 

 
(1) Aki közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon, különösen az 

engedélyben rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység gyakorlására, vagy 
az engedélyben meghatározott mértéket meghaladó alapterületen használ, köteles a 
tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul 
megszüntetni, továbbá kártalanítás igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotának 
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helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az eredeti állapot 
helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a 
helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget. 

(2) Aki közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használ, az Ócsa 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III. 28.) önkormányzati 
rendeletének 6. § (1) bekezdésben foglaltak szerint közigazgatási bírsággal sújtható, mely 
bírság megfizetése nem mentesít a tényleges közterület-használati díj fizetése alól. 

 
19. § 

 
A jelen rendeletben foglalt előírások betartását Ócsa Város Közterület-felügyelői, a jogszabályok 
szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, továbbá a tulajdonos által megbízott egyéb személyek és 
az Ócsai Polgármesteri Hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen ellenőrizhetik. 
 

11. Hatálybalépés 
20. § 

 
(1) E rendelet 2019. október 1. napján lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépése után induló 

eljárásokra kell alkalmazni.  
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a tulajdonában lévő közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 
8/1999. (III. 31.) önkormányzati rendelete. 
 

 
Napirend tárgya: 
4.5.Tárgy: Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde alapító 
okiratának módosítása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 
 
Hantos Péter képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testület 
felé a határozat elfogadását. 
 
Buza Ernő képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is javasolja a Képviselő-testület felé a határozat 
elfogadását. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) elfogadja az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 
alapító okiratának módosítását,  

2.)  elfogadja az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 
alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetben, 

3.)  felkéri a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának aláírásáról, valamint a 
dokumentumok Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről gondoskodni 
szíveskedjen. 
 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
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223/2019. (IX. 25.) számú ÖK Határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) elfogadja az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 
alapító okiratának módosítását,  

2.)  elfogadja az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 
alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetben, 

3.)  felkéri a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának aláírásáról, valamint a 
dokumentumok Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről gondoskodni 
szíveskedjen. 
 

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

 
 

Napirend tárgya: 
4.6.Tárgy: Döntés a 2019. évi közmeghallgatás kitűzéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

Buza Ernő képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra. 
 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
1.) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 4. napján 18.00 órakor 

az Ócsai Polgármesteri Hivatal (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) tanácstermében 
közmeghallgatást tart az alábbi napirendekkel: 

a) A 2019. évi költségvetési év áttekintése 
b) Egyebek 

2.) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
közmeghallgatásról a lakosságot Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 17/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 48. § (2) 
bekezdésekben foglalt módokon tájékoztassa. 

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

224/2019. (IX. 25.) számú ÖK Határozat 
 

2.)  Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 4. napján 18.00 órakor 
az Ócsai Polgármesteri Hivatal (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) tanácstermében 
közmeghallgatást tart az alábbi napirendekkel: 

c) A 2019. évi költségvetési év áttekintése 
d) Egyebek 

2.) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
közmeghallgatásról a lakosságot Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 17/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 48. § (2) 
bekezdésekben foglalt módokon tájékoztassa. 

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

4.7.Tárgy: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott 
gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

Kánai Gergely képviselő: A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság 
javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra. 
 
Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
által – a 209/2019. (IX.16.) számú ÖK. határozatban foglaltak alapján – 2020-2034. évre elkészített 
gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetét jóváhagyja. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

225/2019. (IX. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
által – a 209/2019. (IX.16.) számú ÖK. határozatban foglaltak alapján – 2020-2034. évre elkészített 
gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetét jóváhagyja. 
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
 
 
Napirend tárgya: 

4.8.Tárgy: Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola igazgatójának kérelme 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
 
Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és arra az álláspontra jutott, hogy az 
Önkormányzat saját hatáskörben végeztesse el a munkálatokat. Kérjen be árajánlatokat és végezze 
el a kivitelezést. 
 
Kánai Gergely képviselő: Kérdezi, hogy ez azt jelenti-e, hogy nem szabtak meg költséghatárt, 
hanem az iskola igazgatója által összeírt műszaki tartalommal az Önkormányzat rendeli meg és lesz 
a megrendelő is, illetve, hogy ezt az őszi szünetig lebonyolítja? 
 
Bukodi Károly polgármester: Nagyjából igen. Mivel Önkormányzati tulajdonról van szó, ezeket 
a feladatokat nekik kell ellátni, tehát az Önkormányzatnak kell bekérnie 3 árajánlatot és a 
legkedvezőbbet a Képviselő-testületnek kell elfogadni és az Önkormányzat, mint tulajdonos végre 
tudja hajtani amunkát a terepen. 



42 

 

Annyit még elmondott a Gazdasági Bizottság ülésén, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a mostani játszóteret felszámolja és újat épít a helyére, így ott szabadulnak fel játékok, amennyiben 
ezekre szükség van, fel tudja ajánlani a Képviselő-testült. 
 
Hantos Péter képviselő: Kérdezi, hogy ez milyen határidővel? 
 
Bukodi Károly polgármester: Ugyanazzal, amivel az iskola szeretné. Nem tehetnek mást, mivel 
Önkormányzati tulajdonról van szó, az Önkormányzat végezhet ilyen jellegű munkálatokat. Az 
pedig majd a következő Képviselő-testület döntése lesz, hogy azt az összeget, amit az iskola gyűjt 
igénybe veszi, vagy a teljes teljesítést magára vállalja, ez attól is függ, hogy megengedi-e a 
költségvetés vagy sem. 
 
Kánai Gergely képviselő: Kérdezi, hogy a következő Képviselő-testület ülése belefér még az őszi 
szünet idejébe? 
 
Kovácsné Kovácsi Beáta igazgató: Október 25-én van az utolsó tanítási nap.  
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

1.) elviekben támogatja az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola igazgatójának (a 

továbbiakban: intézményvezető) 2019. szeptember 23. napán kelt és a napirend 

mellékleteként csatolt levelében megfogalmazott cél megvalósítását – azaz udvari játszótér 

kialakítását - az alábbi feltételekkel: 

a) az intézményvezető csatoljon be részletes tervet a kérelmében megvalósítandó 

kivitelezési munkálatokról annak érdekében, hogy az Önkormányzattól kért kivitelezés 

díja pontosan megállapítható legyen egységes műszaki tartalom alapján.  

b) mivel Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonába tartozik az ócsai 1439 hrsz. 

alatt nyilvántartott ingatlan, azaz az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola ingatlana, 

ezáltal a szükséges kivitelezési és előkészítési, értéknövelő beruházási munkálatok 

elvégzését vagyongazdálkodási szempontokat is figyelembe véve célszerű, ha maga a 

tulajdonos, azaz Ócsa Város Önkormányzata végezteti el.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy miután az intézményvezető az 1.) a) pontban foglalt konkrét 

tervet rendelkezésre bocsátja, és abban megjelöli, hogy mely munkálatok kivitelezését és 

ahhoz szükséges anyagok beszerzését kéri az Önkormányzattól, 3 kivitelező 

céget/vállalkozót keressen meg árajánlat bekérése céljából. 

felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatokat a soron következő testületi ülésre 
terjessze elő. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

226/2019. (IX. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) elviekben támogatja az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola igazgatójának (a 

továbbiakban: intézményvezető) 2019. szeptember 23. napán kelt és a napirend 

mellékleteként csatolt levelében megfogalmazott cél megvalósítását – azaz udvari játszótér 

kialakítását - az alábbi feltételekkel: 
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a) az intézményvezető csatoljon be részletes tervet a kérelmében megvalósítandó 

kivitelezési munkálatokról annak érdekében, hogy az Önkormányzattól kért kivitelezés 

díja pontosan megállapítható legyen egységes műszaki tartalom alapján.  

b) mivel Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonába tartozik az ócsai 1439 hrsz. 

alatt nyilvántartott ingatlan, azaz az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola ingatlana, 

ezáltal a szükséges kivitelezési és előkészítési, értéknövelő beruházási munkálatok 

elvégzését vagyongazdálkodási szempontokat is figyelembe véve célszerű, ha maga a 

tulajdonos, azaz Ócsa Város Önkormányzata végezteti el.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy miután az intézményvezető az 1.) a) pontban foglalt konkrét 

tervet rendelkezésre bocsátja, és abban megjelöli, hogy mely munkálatok kivitelezését és 

ahhoz szükséges anyagok beszerzését kéri az Önkormányzattól, 3 kivitelező 

céget/vállalkozót keressen meg árajánlat bekérése céljából. 

3.) felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatokat a soron következő testületi 

ülésre terjessze elő. 

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

 
 
Napirend tárgya: 

4.9.Tárgy: …/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet a kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Buza Ernő képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és javasolja a Képviselő-testület elé 
elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: A téma a tegnapi Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági ülésen 
merült fel, onnan érkezett javaslat. A javaslat arról szólt, hogy ne csak a tantestületek, hanem a 
szülői munkaközösség is tegyen javaslatot a „Kiváló Nevelő”, „Kiváló Pedagógus” és a két 
intézmény diákja vonatkozásában. 
 
Hantos Péter képviselő: Az volt a kérés, hogy az intézményvezető vonja be és kérje ki a 
véleményüket és nem az egész szülői munkaközösség, hanem csak a vezetők véleményét. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ez volt a tegnapi napon a bizottság kérése, melyet a mai napon 
egyeztetett Jegyző úrral és lenne hozzá egy módosító indítványa. Azt gondolják, hogy egy SZMK-
s vezető, aki nem él minden nap az iskolában, nem ismeri a vezetők által leosztott, kiosztott 
feladatokat, így eléggé szubjektív módon tudja megítélni, hogy az adott pedagógus valóban 
érdemes-e a díjra. Sokkal inkább kompetensebb ebben az a tantestület. a módosító indítvány az, 
hogy az SZMK-t kihagyva mindhárom intézményvezető ezentúl a javaslata mellé tegye oda azt a 
jegyzőkönyvet, amely azon az ülésen született, melyen a tantestület valóban megtárgyalta és látható 
az, hogy hány személy jelöléséből alakult ki az a jelölés, amelyet a Képviselő-testület elé 
terjesztettek. 
 
Hantos Péter képviselő: Ezt aggályosnak tartja, mert a személyügyi kérdéseket a Képviselő-
testület is zárt ülés keretében tárgyalja. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Ezt el tudja fogadni, akkor azonban legalább a döntést, illetve a 
szavazati arányt kérik mellékelni, hiszen annak nyilvánosnak kell lennie. 
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Bukodi Károly polgármester: Tehát akkor volt egy bizottsági javaslat, melyre most született egy 
módosító indítvány, erről szeretne szavaztatni. Szavazást kér a következőre: 
 

…/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet a kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és Magyarország 
Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. 
évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 
 

1.§ 
 
A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 4/2018. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„9. § (1) A 2-5.§-ban foglalt kitüntető díjak adományozására javaslatot tehetnek az adott nevelési-
oktatási intézmény vezetői, az adott tantestület/nevelőtestület véleményét kikérve, annak 
figyelembe vételével. Az adott nevelési-oktatási intézmény vezetőjének javaslata kizárólag akkor 
érvényes, ha az 1. mellékletben foglalt nyomtatvány mellett a tantestület/nevelőtestület véleményét 
tartalmazó jegyzőkönyv kivonata is mellékelten becsatolásra kerül.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2019. október 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 

22/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és Magyarország 
Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. 
évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 
 

1.§ 
 
A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 4/2018. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„9. § (1) A 2-5.§-ban foglalt kitüntető díjak adományozására javaslatot tehetnek az adott nevelési-
oktatási intézmény vezetői, az adott tantestület/nevelőtestület véleményét kikérve, annak 
figyelembe vételével. Az adott nevelési-oktatási intézmény vezetőjének javaslata kizárólag akkor 
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érvényes, ha az 1. mellékletben foglalt nyomtatvány mellett a tantestület/nevelőtestület véleményét 
tartalmazó jegyzőkönyv kivonata is mellékelten becsatolásra kerül.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2019. október 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 
Napirend tárgya: 

4.9.Tárgy: Döntés a „30 éve Szabadon” Emlékév keretében „Szabadságkoncert” elnevezésű 
könnyűzenei program szervezése keretében rendezvényszervező cég jóváhagyása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
 
Bukodi Károly polgármester: Csatolásra került 3 árajánlat. Az ajánlatot adó szervezők vállalják, 
hogy hozzák a színpadot, a biztonsági személyzetet. A tegnapi napon került sor egy személyes 
egyeztetésre, melyen a rendőrség részéről Rácz Ferenc rendőr alezredes, a polgárőrség részéről 
Boros Tibor és a szervező cég képviselői vettek részt és egyeztettek a műsor biztosításáról. 
 
Hantos Péter képviselő: Elmondja, hogy nagyon örülnek a koncertnek, a dátumnak azonban 
nem, mert a polgári kormán október 6-át nemzeti gyásznappá tette. Azért nyílt téri bulizást rendezni 
annyira nem népművelő jellegű. Ettől függetlenül a szabadságkoncert rendezvényeit maximálisan 
támogatják. 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy október 13-ával bezárólag lehetett a rendezvényre 
pályázni és nagyon szűk volt a lehetőség, illetve a zenekarokat is le kellett foglalni. Úgy gondolja, 
hogy éppen a szabadság érzést erősítvén támogatnak közösségi rendezvényeket kötelező logókkal 
és elemekkel. Úgy gondolja, hogy bár gyásznap, de akiket gyászolunk, ők is a szabadságért harcoltak. 
Illetve a zenekarok is így értek rá. Ez egy csendes kis koncert lesz. Szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 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 rendezvény teljeskörű szervezése 
tárgyában a Zenekarbörze Kft.-vel megkötött megbízási szerződést a napirend mellékleteként 
csatolt szerződésben foglaltak szerinti tartalommal. A megbízási díj az elnyert támogatási összegnek 
megfelelő 7.854.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 9.974.580 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. 
évi költségvetésének bevételi kiadásainak terhére biztosítja. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

227/2019. (IX. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 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” 
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Emlékév keretében „Szabadságkoncert” elnevezésű könnyűzenei rendezvény teljeskörű szervezése 
tárgyában a Zenekarbörze Kft.-vel megkötött megbízási szerződést a napirend mellékleteként 
csatolt szerződésben foglaltak szerinti tartalommal. A megbízási díj az elnyert támogatási összegnek 
megfelelő 7.854.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 9.974.580 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. 
évi költségvetésének bevételi kiadásainak terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
A napirendek megtárgyalását követően a polgármester zárt ülést rendelt el. 
 

K.m.f. 
 
 

 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


