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J e g y z ő k ö n y v  
 
 
 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 30. napján 1600 órakor 
megtartott üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 
 
Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 
Murinainé Murár Emília alpolgármester 
Balló Benő képviselő 
Darócziné Kozma Judit képviselő 
Dr. Gallai Zoltán  képviselő 
Icsó László Csaba képviselő 
Krisztián László képviselő 
Török László képviselő 
Valóczki Melinda Andrea képviselő 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
9 fővel határozatképes. Kérdezi, hogy a kiküldött napirendekhez van-e bárkinek hozzáfűzni valója? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni 4.10. számú napirendként a 
"Hozzájárulás a Posta nyitvatartási idejének módosításához” elnevezésű napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.10. számú napirendként a "Hozzájárulás a 
Posta nyitvatartási idejének módosításához” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

247/2019. (X. 30.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.10. számú napirendként a "Hozzájárulás a 
Posta nyitvatartási idejének módosításához” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 
módosítással tárgyalásra elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

248/2019. (X. 30.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 
módosítással tárgyalásra elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 

Napirendi javaslat 

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

 
2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

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

 

3. Munkaterv szerinti napirendek 

 
4. Aktuális napirendek: 

 
4.1. Tárgy: A Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.2. Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.3. Tárgy: A Városfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.4. Tárgy: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.5. Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város Önkormányzat 
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.6. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati 
rendelet-tervezete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
 

4.7. Tárgy: Döntés a képviselők számára új laptopok beszerzéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.8. Tárgy: Döntés az általános iskolai felvételi körzethatár kijelöléséről 
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Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.9. Tárgy: Döntés az ócsai temető Üllői utca felőli oldalán található 31 db szilfa kivágásáról és 
azok pótlásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.10. Tárgy: Hozzájárulás a Posta nyitvatartási idejének módosításához 
 

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

 
Napirend tárgya: 

2.1 Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 
 
Bukodi Károly polgármester: Ez úgy történt mindig a korábbiakban, hogy a Képviselő-testület 
az ülésén meghatározta, hogy milyen feladatokat kell a Polgármesternek, vagy a Hivatalnak 
végrehajtania. Erről hoznak mindig a következő ülés elején egy írásbeli beszámolót, hogy éppen 
hol tart az ügyintézés. Természetesen, ha kérdés merül föl, akkor szívesen válaszolnak erre. Ha 
kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

249/2019. (X. 30.) 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) 
 
Bukodi Károly polgármester: Emellett azért nincsen anyag, mert ez minden esetben egy szóbeli 
előterjesztés a részéről, hogy az éppen futó pályázatokkal hogyan állnak. 
A Damjanich utca, Székesi utca felújítása folyamatban van, a Damjanich utcában folyik jelenleg a 
szegélykő lerakása, következik még árokásás a Székesi utcán és a tegnapi információk alapján a 
november 11-i héten indul az aszfaltozás. Kéri a tisztelt képviselőket is, hogy tájékoztassák a 
lakosságot, melyet természetesen a Volán és az Önkormányzat is meg fog tenni. A Volán az 
aszfaltozás idejére a Baross utcát jelölte ki a busz útvonalának. Minden Baross utcai lakos levélben 
tájékoztatásra kerül, az óvodai dolgozókkal pedig személyesen egyeztetnek majd a kollégák. A 
Volán a megállókra kihelyezi a menetrendváltozást és a Baross utcában lesz a Széchenyi utcai 
megállók áthelyezése. A kivitelezés végéig még egy kis türelmet kér az ócsai lakosoktól. 
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Több alaklommal említette már, hogy az Önkormányzat nyert kerékpárút építés pályázaton, 
melynek keretében a kerékpárutat a Falu Tamás utcában építhetik meg a vasútállomástól a katolikus 
templomig. A támogatói okirat már megérkezett, az aláírása megtörtént és visszaküldésre került. 
Most a támogató szervezettől várják vissza az általuk aláírt okiratot és ettől kezdve indíthatják majd 
a közbeszerzést, melyre a jövő évben kerülhet sor. 
Van egy 63 milliós csapadékvíz elvezetési pályázat a Boross utcai óvoda előtt és a Csokonai utca 
Damjanich utca találkozásánál lévő részre vonatkozóan. Itt még nem érkezett meg a támogatói 
okirat a kiíró szervezettől. 
Van egy kisebb pályázat, amely az Árok utca, Klapka utca aszfaltozása és járdaépítése. Itt minden 
rendelkezésre áll, akár a közeljövőben is megkezdődhet a meghívásos pályáztatás. A kivitelezésre 
ebben az esetben is a jövő évben kerülhet majd sor. 
Nyert az Önkormányzat egy WIFI4EU pályázaton, melynek keretében kültéri Wifi kiépítésére kap 
támogatást. A Képviselő-testületnek kell majd eldöntenie, hogy hová szeretné ezt kiépíteni.  
Tegnapi napon érkezett a hír, hogy közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton is nyert az 
önkormányzat 543.000 Ft-ot. A művelődési ház hangtechnikájának fejlesztésére adtak be 
pályázatot. 
Jelenleg ezek a pályázatok vannak folyamatban, gyakorlatilag elmondható, hogy amit beadott az 
Önkormányzat pályázatot, azt mindet megnyerte. Ez természetesen azt is jelenti majd a jövő évi 
költségvetés tervezése során ezeknek a pályázatoknak az önrészével számolni kell. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Kérdezi, hogy a buszjárat idejére a keresztirányú utcák le lesznek-
e táblázva? Ne csak jobbkezes utcák legyenek, hanem legyen kint tábla, illetve forgalomtechnikai 
felhívás is kerüljön kihelyezésre az utca két végén. 
 
Bukodi Károly polgármester: Felírta, köszöni az észrevételt. Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

250/2019. (X. 30.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Napirend tárgya: 

4.1.Tárgy: A Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztása  
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy a bizottsági elnökök jelölése polgármesteri 
hatáskör. Elmondja, hogy kit javasol bizottsági elnöknek, megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-
e a jelölést, majd a Képviselő-testület erről határozattal dönt. Ezt követően az elnökök megkapják 
a szót és ők javasolnak bizottsági tagokat. Az Ügyrendi Bizottság esetén csak képviselőkből álló 
bizottság van, de a többi bizottságba külsős tagokat is javasolnak az elnökök. Erről is szavaz a 
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Képviselő-testület és amennyiben a bizottság feláll, a külsős tagok rögtön a szavazás után leteszik 
az esküt és megkapják az esküokmányt. 
Javasolja a Gazdasági Bizottság elnökének dr. Gallai Zoltán képviselőt, kérdezi, hogy elvállalja-e a 
megbízást? 
 
dr. Gallai Zoltán polgármester: Köszöni, elfogadja a jelölést. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság elnökének – Bukodi 
Károly polgármester javaslatára – dr. Gallai Zoltán képviselőt választja meg.  
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

251/2019. (X. 30.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság elnökének – Bukodi 
Károly polgármester javaslatára – dr. Gallai Zoltán képviselőt választja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:---- 
 
Bukodi Károly polgármester: Megadja a szót dr. Gallai Zoltán képviselőnek, mondja el a 
bizottsági tagokra vonatkozó javaslatát. 
 
dr. Gallai Zoltán polgármester: Köszöni a szót, képviselőtársai közül Icsó László Csaba és Balló 
Benő képviselőket kéri fel bizottsági tagnak. Külsős bizottsági tagként Pappné Hajdu Katalint és 
Kardos Zoltánt nevezi meg. 
 
Bukodi Károly polgármester: Kérdezi a megnevezett tagokat, hogy vállalják-e a megbízást. 
Megállapítja, hogy a megnevezett képviselők és külsős tagok is vállalják a bizottsági tagságot, 
szavazást kér a következőre: 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Dr. Gallai Zoltán elnök javaslatára – a 
Gazdasági Bizottság 

- tagjának: Icsó László képviselőt, 
- tagjának: Balló Benő képviselőt, 
- nem képviselő (külső) tagjának: Pappné Hajdu Katalint, 
- nem képviselő (külső) tagjának: Kardos Zoltánt 

választja meg.  
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

252/2019. (X. 30.) számú ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Dr. Gallai Zoltán elnök javaslatára – a 
Gazdasági Bizottság 

- tagjának: Icsó László képviselőt, 
- tagjának: Balló Benő képviselőt, 
- nem képviselő (külső) tagjának: Pappné Hajdu Katalint, 
- nem képviselő (külső) tagjának: Kardos Zoltánt 

választja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:------- 
 
Bukodi Károly polgármester: Gratulál a megbízást elnyert tagoknak, felkéri a külsős bizottsági 
tagokat, hogy tegyék le az esküt. 
 
A külsős bizottsági tagok eskütétele megtörtént. Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül. 
 
 
Napirend tárgya: 

4.2. Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Bukodi Károly polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnökének Icsó László Csaba képviselőt 
javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Köszöni, a megbízást elfogadja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Bukodi Károly polgármester javaslatára – az 
Ügyrendi Bizottság elnökének: Icsó László Csaba képviselőt választja meg.  
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

253/2019. (X. 30.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Bukodi Károly polgármester javaslatára – az 
Ügyrendi Bizottság elnökének Icsó László Csaba képviselőt választja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:---- 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy ebben az esetben a képviselő, szavazhat magára, 
nem összeférhetetlen. Megadja a szót Icsó László Csaba képviselőnek. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Köszöni a szót, képviselőtársai közül dr. Gallai Zoltánt és 
Darócziné Kozma Juditot kéri fel bizottsági tagnak. 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszöni, miután a képviselők elfogadták a megbízást szavazást kér 
a következőre: 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Icsó László Csaba elnök javaslatára – az 
Ügyrendi Bizottság 

- tagjának: dr. Gallai Zoltán képviselőt, 
- tagjának: Darócziné Kozma Judit képviselőt 

választja meg.  
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

254/2019. (X. 30.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Icsó László Csaba elnök javaslatára – az 
Ügyrendi Bizottság 

- tagjának: dr. Gallai Zoltán képviselőt, 
- tagjának: Darócziné Kozma Judit képviselőt 

választja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:------- 
 
 
Napirend tárgya: 

4.3.Tárgy: A Városfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Bukodi Károly polgármester: A Városfejlesztési Bizottság élére Balló Benő képviselő társát kéri 
fel. 
 
Balló Benő képviselő: Köszöni a jelölést, elfogadja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság elnökének – 
Bukodi Károly polgármester javaslatára – Balló Benő képviselőt választja meg.  
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

255/2019. (X. 30.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság elnökének – 
Bukodi Károly polgármester javaslatára – Balló Benő képviselőt választja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:------- 
 
Bukodi Károly polgármester: Megadja a szót Balló Benő képviselőnek. 
 



8 

 

Balló Benő képviselő: Köszöni a szót, a bizottság képviselő tagjának Icsó László Csaba és 
Valóczki Melinda Andrea képviselőket javasolja, nem képviselő bizottsági tagnak pedig Koller 
Csabát és Szabó Zoltánt. 
 
Bukodi Károly polgármester: Kérdezi a képviselőket, hogy vállalják-e a megbízást? Megállapítja, 
hogy igen, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Balló Benő elnök javaslatára – a 
Városfejlesztési Bizottság 

- tagjának: Icsó László Csaba képviselőt, 
- tagjának: Valóczki Melinda Andrea képviselőt, 
- nem képviselő (külső) tagjának: Koller Csabát, 
- nem képviselő (külső) tagjának: Szabó Zoltánt 

választja meg.  
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

256/2019. (X. 30.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Balló Benő elnök javaslatára – a 
Városfejlesztési Bizottság 

- tagjának: Icsó László Csaba képviselőt, 
- tagjának: Valóczki Melinda Andrea képviselőt, 
- nem képviselő (külső) tagjának: Koller Csabát, 
- nem képviselő (külső) tagjának: Szabó Zoltánt 

választja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:------- 
 
Bukodi Károly polgármester: Gratulál a megbízást elnyert tagoknak, felkéri a külsős bizottsági 
tagokat, hogy tegyék le az esküt. 
 
A külsős bizottsági tagok eskütétele megtörtént. Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül. 
 
 
Napirend tárgya: 

4.4. Tárgy: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Bukodi Károly polgármester: A bizottság elnökének Darócziné Kozma Judit képviselőasszonyt 
kéri fel. Kérdezi, hogy vállalja-e a megbízást? 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Köszöni a jelölést, vállalja a megbízást. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
elnökének – Bukodi Károly polgármester javaslatára – Darócziné Kozma Judit képviselőt választja 
meg.  
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A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

257/2019. (X. 30.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
elnökének – Bukodi Károly polgármester javaslatára – Darócziné Kozma Judit képviselőt választja 
meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:------- 
 
Bukodi Károly polgármester: Megadja a szót Darócziné Kozma Juditnak, kéri, hogy tegye meg 
a bizottsági tagokra vonatkozó javaslatait. 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Köszöni, képviselő bizottsági tagnak Valóczki Melinda 
Andreát és Krisztián Lászlót, nem képviselő bizottság tagnak pedig Puskás Ilonát és Torma Zoltánt 
javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Kérdezi a képviselőket, hogy vállalják-e a megbízást? Megállapítja, 
hogy igen, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - Darócziné Kozma Judit elnök javaslatára - 
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

- tagjának: Valóczki Melinda Andrea képviselőt, 
- tagjának: Krisztián László képviselőt, 
- nem képviselő (külső) tagjának: Puskás Ilonát, 
- nem képviselő (külső) tagjának: Torma Zoltánt 

választja meg.  
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

258/2019. (X. 30.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  - Darócziné Kozma Judit elnök javaslatára - 
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

- tagjának: Valóczki Melinda Andrea képviselőt, 
- tagjának: Krisztián László képviselőt, 
- nem képviselő (külső) tagjának: Puskás Ilonát, 
- nem képviselő (külső) tagjának: Torma Zoltánt 

választja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:------- 
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Bukodi Károly polgármester: Gratulál a megbízást elnyert tagoknak, felkéri a külsős bizottsági 
tagot, hogy tegyek le az esküt, továbbá elmondja, hogy az ülésről távol lévő Puskás Ilona csak abban 
az esetben láthatja el a bizottsági tagságot, amennyiben a Képviselő-testület soron következő ülésén 
az esküt leteszi. 
 
A külsős bizottsági tagok eskütétele megtörtént. Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül. 
 
 
Napirend tárgya: 

4.5. Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város 
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Bukodi Károly polgármester: Az előterjesztésben minden learásra került. 
 
Krisztián László képviselő: Kérdezi, hogy az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
vezetőségének nem kellett volna jelen lennie az ülésen? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Meghívót kap, de nem kötelező a jelenléte. A Nemzetiségi 
Önkormányzat saját Képviselő-testülete tárgyalta és jóváhagyta. Amennyiben mindkét részről 
támogató döntés születik, akkor kerül az együttműködési megállapodás aláírásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha egyéb kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján az 
Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város Önkormányzat között 
hatályban lévő Együttműködési megállapodást felülvizsgálta és ennek értelmében a jelen 
napirend mellékleteként csatolt Együttműködési megállapodást, az abban foglalt 
tartalommal jóváhagyólag elfogadja.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott Együttműködési megállapodás 
aláírására. 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

259/2019. (X. 30.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján az 

Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város Önkormányzat között 
hatályban lévő Együttműködési megállapodást felülvizsgálta és ennek értelmében a jelen 
napirend mellékleteként csatolt Együttműködési megállapodást, az abban foglalt 
tartalommal jóváhagyólag elfogadja.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott Együttműködési megállapodás 
aláírására. 

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

4.6. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (…) 
önkormányzati rendelet-tervezete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
 

…/2019. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (X. 22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2012. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
23/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. melléklete a következő 3. ponttal 
egészül ki: 
 

„3. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság feladata 

1.1. Bizottságként a Képviselő-testület felé javasolja és döntésre előkészíti 

1.1.1. az ágazatilag hatáskörébe tartozó témák területek beszámolóit, 

1.1.2. az oktatás, közművelődés, sport, ifjúságpolitika helyi jövőbeli fejlesztésére, módosítására 
vonatkozó elképzeléseket, 

1.1.3. az ágazatokat érintő pályázatokat. 

1.2.      Véleményezi 

1.2.1.  ágazatilag hatáskörébe tartozó intézmények költségvetését, 

1.2.2. a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket, képviselő-testületi előterjesztéseket, 

1.2.3. az ágazatilag hatáskörébe tartozó intézmények átfogó ellenőrzéséről készült jelentéseket, 
jegyzőkönyveket, 

1.2.4. a városi sportélet fejlesztésével összefüggő intézkedéseket, 

1.2.5. önkormányzati intézmény, gazdasági társaság alapítását, megszüntetését, átszervezését, az 
önkormányzat részvételét vállalkozásban, 

1.2.6. a feladatkörét érintő rendelet-tervezeteket, rendelet alkotását, módosítását kezdeményezheti, 

1.2.7. a költségvetési koncepció és rendelet-tervezet feladatkörét érintő javaslatait, 

1.2.8. a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket, javaslatokat, 

1.2.9. és intézkedést kezdeményez a város egészségügyi ellátását érintő kérdésekben, 

1.2.10. szociális intézmények költségvetését, 

1.2.11. szociális intézmények alapítására, megszüntetésére, átszervezésére vonatkozó javaslatokat, 

1.2.12. a költségvetési koncepció és rendelet-tervezet feladatkörét érintő javaslatait, 

1.2.13. a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket, javaslatokat, 

1.2.14. a képviselő-testület elé terjesztés előtt – a feladatkörébe tartozó jogorvoslati kérelmeket, 

1.2.15. a jogosulatlanul igénybe vett gyermekvédelmi ellátás elengedését, csökkentését, vagy részletfizetésre 
vonatkozó kérelmet, 
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1.2.16. a településrendezést, településfejlesztést, környezetvédelmet, turizmust érintő rendeletek tervezetét, 
valamint az ezekkel összefüggésben készülő fejlesztési dokumentumokat. 

1.3.     Közremőködik 

1.3.1. az önkormányzat gazdasági programjának, továbbá egészségügyi tervek, programok 
kidolgozásában, 

1.3.2. a szociális gondoskodás fejlesztésében, 

1.3.3. az önkormányzat szociális terveinek, programjainak kidolgozásában, 

1.3.4. a városfejlesztéssel összefüggő gazdaságfejlesztési, turisztikai és természetvédelmi célok és feladatok 
meghatározásában, az önkormányzat gazdaságfejlesztési programjának kidolgozásában és 
végrehajtásában, 

1.4.     Figyelemmel kíséri 

1.4.1. az oktatási, közművelődési, sport és az ifjúsági tevékenységgel kapcsolatos teendőket, 

1.4.2. az intézmények működését szabályozó előírások, normák érvényesülését, 

1.4.3. a pedagógusoknak, diákoknak és az ifjúságnak az oktatásra és az ifjúságra kiterjedő elvárásait, 
véleményalkotását, javaslatait, 

1.4.4. a tanulók és az intézményekben dolgozók élet- és munkakörülményeit, 

1.4.5. a gyermekek, a tanulók és a szülők jogainak és kötelességeinek érvényesülését (a közoktatási 
törvényben meghatározottak szerint), 

1.4.6. az iskolaszék, diákönkormányzatok, ifjúsági szervezetek munkáját, működését, 

1.4.7. a város lakosságának kulturális elvárásait, véleményét, javaslatait, 

1.4.8. a gyermek és ifjúsági korosztályok szórakozási lehetőségeit, annak módjait, 

1.4.9. az intézmények szakmai ellenőrzése során a hatáskörébe tartozó megállapításokat, a 
meghatározott feladatok végrehajtását, 

1.4.10. az idegenforgalommal összefüggő kulturális és sporttevékenységet, 

1.4.11. a városi kulturális és sport rendezvényeket, 

1.4.12. a régiós együttműködést a művelődési intézmények, szervezetek, sportegyesületek, klubok között, 

1.4.13. és értékeli az önkormányzat, a kistérségi társulás által alapított, vagy fenntartott szociális 
intézmények szakmai munkáját, az önkormányzat által alapított, vagy fenntartott szociális 
gazdálkodását, 

1.4.14. a lakosság szociális helyzetét, 

1.4.15. 4.4.15 a településfejlesztéssel, településrendezéssel, környezetvédelemmel, turizmussal kapcsolatos 
tervek/rendeletek hatályosulását, 

1.4.16. A város intézményeiben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet. 

1.5.   Kapcsolatot tart, együttmőködik 

1.5.1. a város oktatási és ifjúsági intézményeivel, 

1.5.2. az ifjúsági szervezetekkel, 

1.5.3. az ifjúságvédelmi felelősökkel, 

1.5.4. a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szervezettel, 

1.5.5. a városban – önkormányzati költségvetésen kívül – működő oktatással foglalkozó szervezetekkel, 
intézményekkel, 

1.5.6. a város ifjúsági életében működő civil szervezetekkel, egyesületekkel, 

1.5.7. a város közművelődési intézményeivel, 

1.5.8. a városban, nem költségvetésből gazdálkodó, közművelődési, művészeti, kulturális, szórakoztató, 
sport tevékenységet folytató szervezetekkel, egyesületekkel, klubokkal, magánszemélyekkel, 

1.5.9. a közművelődési intézmények és sport szervezetek működéséhez közvetetten kapcsolódó 
szervezetekkel, intézményekkel (Családsegítő Központ, Rendőrkapitányság, Munkaügyi Központ, 
politikai pártok, stb.), 

1.5.10. a városban működő egyházi szervezetekkel, 

1.5.11. szakmai szervezetekkel, 
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1.5.12. karitatív szervezetekkel, egyesületekkel” 
 

2. § 
 
Az R. 6. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép. 
 

3. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) tartózkodó szavazattal 
megalkotta a következő rendeletet: 
 

24/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet-tervezete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (X. 22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2012. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

2. § 
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
23/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. melléklete a következő 3. ponttal 
egészül ki: 
 

„3. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság feladata 

1. Bizottságként a Képviselő-testület felé javasolja és döntésre előkészíti 

1.1.1. az ágazatilag hatáskörébe tartozó témák területek beszámolóit, 

1.1.2. az oktatás, közművelődés, sport, ifjúságpolitika helyi jövőbeli fejlesztésére, módosítására 
vonatkozó elképzeléseket, 

1.1.3. az ágazatokat érintő pályázatokat. 

1.2.      Véleményezi 

1.2.1.  ágazatilag hatáskörébe tartozó intézmények költségvetését, 

1.2.2. a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket, képviselő-testületi előterjesztéseket, 

1.2.3. az ágazatilag hatáskörébe tartozó intézmények átfogó ellenőrzéséről készült jelentéseket, 
jegyzőkönyveket, 

1.2.4. a városi sportélet fejlesztésével összefüggő intézkedéseket, 

1.2.5. önkormányzati intézmény, gazdasági társaság alapítását, megszüntetését, átszervezését, az 
önkormányzat részvételét vállalkozásban, 

1.2.6. a feladatkörét érintő rendelet-tervezeteket, rendelet alkotását, módosítását kezdeményezheti, 

1.2.7. a költségvetési koncepció és rendelet-tervezet feladatkörét érintő javaslatait, 

1.2.8. a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket, javaslatokat, 

1.2.9. és intézkedést kezdeményez a város egészségügyi ellátását érintő kérdésekben, 

1.2.10. szociális intézmények költségvetését, 
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1.2.11. szociális intézmények alapítására, megszüntetésére, átszervezésére vonatkozó javaslatokat, 

1.2.12. a költségvetési koncepció és rendelet-tervezet feladatkörét érintő javaslatait, 

1.2.13. a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket, javaslatokat, 

1.2.14. a képviselő-testület elé terjesztés előtt – a feladatkörébe tartozó jogorvoslati kérelmeket, 

1.2.15. a jogosulatlanul igénybe vett gyermekvédelmi ellátás elengedését, csökkentését, vagy részletfizetésre 
vonatkozó kérelmet, 

1.2.16. a településrendezést, településfejlesztést, környezetvédelmet, turizmust érintő rendeletek tervezetét, 
valamint az ezekkel összefüggésben készülő fejlesztési dokumentumokat. 

1.3.     Közremőködik 

1.3.1. az önkormányzat gazdasági programjának, továbbá egészségügyi tervek, programok 
kidolgozásában, 

1.3.2. a szociális gondoskodás fejlesztésében, 

1.3.3. az önkormányzat szociális terveinek, programjainak kidolgozásában, 

1.3.4. a városfejlesztéssel összefüggő gazdaságfejlesztési, turisztikai és természetvédelmi célok és feladatok 
meghatározásában, az önkormányzat gazdaságfejlesztési programjának kidolgozásában és 
végrehajtásában, 

1.4.     Figyelemmel kíséri 

1.4.1. az oktatási, közművelődési, sport és az ifjúsági tevékenységgel kapcsolatos teendőket, 

1.4.2. az intézmények működését szabályozó előírások, normák érvényesülését, 

1.4.3. a pedagógusoknak, diákoknak és az ifjúságnak az oktatásra és az ifjúságra kiterjedő elvárásait, 
véleményalkotását, javaslatait, 

1.4.4. a tanulók és az intézményekben dolgozók élet- és munkakörülményeit, 

1.4.5. a gyermekek, a tanulók és a szülők jogainak és kötelességeinek érvényesülését (a közoktatási 
törvényben meghatározottak szerint), 

1.4.6. az iskolaszék, diákönkormányzatok, ifjúsági szervezetek munkáját, működését, 

1.4.7. a város lakosságának kulturális elvárásait, véleményét, javaslatait, 

1.4.8. a gyermek és ifjúsági korosztályok szórakozási lehetőségeit, annak módjait, 

1.4.9. az intézmények szakmai ellenőrzése során a hatáskörébe tartozó megállapításokat, a 
meghatározott feladatok végrehajtását, 

1.4.10. az idegenforgalommal összefüggő kulturális és sporttevékenységet, 

1.4.11. a városi kulturális és sport rendezvényeket, 

1.4.12. a régiós együttműködést a művelődési intézmények, szervezetek, sportegyesületek, klubok között, 

1.4.13. és értékeli az önkormányzat, a kistérségi társulás által alapított, vagy fenntartott szociális 
intézmények szakmai munkáját, az önkormányzat által alapított, vagy fenntartott szociális 
gazdálkodását, 

1.4.14. a lakosság szociális helyzetét, 

1.4.15. 4.4.15 a településfejlesztéssel, településrendezéssel, környezetvédelemmel, turizmussal kapcsolatos 
tervek/rendeletek hatályosulását, 

1.4.16. A város intézményeiben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet. 

1.5.   Kapcsolatot tart, együttmőködik 

1.5.1. a város oktatási és ifjúsági intézményeivel, 

1.5.2. az ifjúsági szervezetekkel, 

1.5.3. az ifjúságvédelmi felelősökkel, 

1.5.4. a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szervezettel, 

1.5.5. a városban – önkormányzati költségvetésen kívül – működő oktatással foglalkozó szervezetekkel, 
intézményekkel, 

1.5.6. a város ifjúsági életében működő civil szervezetekkel, egyesületekkel, 

1.5.7. a város közművelődési intézményeivel, 
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1.5.8. a városban, nem költségvetésből gazdálkodó, közművelődési, művészeti, kulturális, szórakoztató, 
sport tevékenységet folytató szervezetekkel, egyesületekkel, klubokkal, magánszemélyekkel, 

1.5.9. a közművelődési intézmények és sport szervezetek működéséhez közvetetten kapcsolódó 
szervezetekkel, intézményekkel (Családsegítő Központ, Rendőrkapitányság, Munkaügyi Központ, 
politikai pártok, stb.), 

1.5.10. a városban működő egyházi szervezetekkel, 

1.5.11. szakmai szervezetekkel, 

1.5.12. karitatív szervezetekkel, egyesületekkel” 
 

2. § 
 
Az R. 6. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép. 
 

3. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Napirend tárgya: 

4.7. Tárgy: Döntés a képviselők számára új laptopok beszerzéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Bukodi Károly polgármester: Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e? 
 
Icsó László Csaba: Amennyiben új laptopok beszerzésére kerül sor, akkor a régieket a beszállító 
cég fel tudja-e újítani úgy, hogy az intézmények számára kiadható legyen? 
 
Bukodi Károly polgármester: Igen. 
 
dr. Gallai Zoltán: A felújítással kapcsolatos aggályait fejezi ki, mivel a gépek már 9 évesek és 
lassúak. 
 
Bukodi Károly polgármester: Amennyiben az a döntés születik, abban az esetben a régi gépek 
felmérésre kerülnek és beszerzésre kerül egy árajánlat arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne a 
felújításuk annak érdekében, hogy a mai kor igényeinek megfelelően működjenek. Amennyiben 
kedvező ajánlatot kapnak, abban az esetben természetesen megtörténik a gépek karbantartása és 
átadása az intézmények részére. Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a Képviselő-testületi Információs Rendszer használatához és a képviselői 
munka segítéséhez 7 db - HP 240 G7 6EB89EA 14"/Intel Core i3-
7020U/4GB/128GB/Int. VGA/Win10 szürke laptop, operációs rendszerrel és Office 
csomaggal műszaki paraméterekkel rendelkező - új laptopot kíván beszerezni és a 2014-
2019-ig regnáló testületi tagok által használt laptopokat intézménynek/intézményeknek 
vagy egyéb önkormányzati feladatokat ellátó személyeknek kívánják felajánlani. Az új 
laptopok beszerzésére a Computerfutár Kft-t (2364 Ócsa, Nefelejcs utca 35., adószám: 
23163751-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-144763) bízza meg. Az eszközbeszerzés a 
szoftverekkel együttesen: bruttó 1.217.764 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzatának 
2019. évi költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglalt céggel történő vállalkozási szerződés 
előkészítésére és felhatalmazza annak aláírására, 
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3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a korábbi testületi tagok által leadott laptopokkal 
szabadon rendelkezzen. 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

260/2019. (X. 30.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a Képviselő-testületi Információs Rendszer használatához és a képviselői 
munka segítéséhez 7 db - HP 240 G7 6EB89EA 14"/Intel Core i3-
7020U/4GB/128GB/Int. VGA/Win10 szürke laptop, operációs rendszerrel és Office 
csomaggal műszaki paraméterekkel rendelkező - új laptopot kíván beszerezni és a 2014-
2019-ig regnáló testületi tagok által használt laptopokat intézménynek/intézményeknek 
vagy egyéb önkormányzati feladatokat ellátó személyeknek kívánják felajánlani. Az új 
laptopok beszerzésére a Computerfutár Kft-t (2364 Ócsa, Nefelejcs utca 35., adószám: 
23163751-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-144763) bízza meg. Az eszközbeszerzés a 
szoftverekkel együttesen: bruttó 1.217.764 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzatának 
2019. évi költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglalt céggel történő vállalkozási szerződés 
előkészítésére és felhatalmazza annak aláírására, 

3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a korábbi testületi tagok által leadott laptopokkal 
szabadon rendelkezzen. 

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

4.8. Tárgy Döntés az általános iskolai felvételi körzethatár kijelöléséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
dr. Molnár Csaba jegyző: Elmondja, hogy jogszabályi kötelezettség, minden évben köteles a 
Képviselő-testület dönteni, a körzethatár Ócsa város közigazgatási területe.  
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a Pest Megyei Kormányhivatal által a 2019/2020. tanévre meghatározott általános iskolai 
felvételi körzethatárokat változtatás nélkül elfogadja és javasolja a 2020/2021. tanévre nézve.  
2.) felkéri a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal részére a 
szükséges tájékoztatási kötelezettségnek 2019. október 31. napjáig tegyen eleget. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

261/2019. (X. 30.) számú ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a Pest Megyei Kormányhivatal által a 2019/2020. tanévre meghatározott általános iskolai 
felvételi körzethatárokat változtatás nélkül elfogadja és javasolja a 2020/2021. tanévre nézve.  
2.) felkéri a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal részére a 
szükséges tájékoztatási kötelezettségnek 2019. október 31. napjáig tegyen eleget. 
 
Határidő: 1.) azonnal és folyamatos, 2.) 2019. október 31. 
Felelős: 1.) ---, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 

4.9. Tárgy Döntés az ócsai temető Üllői utca felőli oldalán található 31 db szilfa kivágásáról 
és azok pótlásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Bukodi Károly polgármester: Az előterjesztésben minden szerepel. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A kitermelt faanyagra kérdez rá. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: A vállalkozó arra kiterjedően is adta az árajánlatát, hogy azt elszállítja 
és feldolgozza. 
 
Krisztián László képviselő: Azt nem lehetne esetleg itt hagyni és szétosztani rászoruló családok 
számára? 
 
Bukodi Károly polgármester: Nem így kérték be az árajánlatot a korábbiakban, amennyiben 
módosítanak a feltételeken, akkor ezt az eljárást érvényteleníteni kellene és új ajánlatokat bekérni. 
Visszakérdez, hogy ha mégis itt marad a fa, akkor azt hogyan szállítják be a kivágás helyéről, hova 
szállítják s ki lesz az, aki kiosztja? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: További kérdésként merülne fel az is, hogy mi fog történni a gallyakkal, 
mert annak az elszállításáért egyébként is kell fizetnie valamekkora összeget az Önkormányzatnak. 
 
Bukodi Károly polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Önkormányzat minden évben 
támogatja tüzelővel a szociálisan rászoruló családokat. Igaz, hogy 3 mázsa fát adnak, de azt több, 
mint 200 családnak. Arra törekedett korábban az Önkormányzat minél több rászoruló családhoz 
jusson ilyen jellegű támogatás. Amennyiben ragaszkodnak a szétosztáshoz, az nagyon sok további 
kérdést vet fel, úgy gondolja, hogy ez így a legegyszerűbb. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A pótlásra kérdez rá. Mikor történik és most kell-e eldönteniük, 
hogy milyen fajtájú fákkal pótolják a kivágottakat. 
 
Bukodi Károly polgármester: Az előterjesztésben szerepelnek, hogy mely fajták ültetése javasolt 
oda. Amennyiben a kivágás mellett döntenek, abban az esetben a Képviselő-testület felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy kérjen be ajánlatot, hogy melyik fát javasolják és milyen áron tudják 
beszerezni ezeket. A fákat vagy most lehet ültetni, vagy jövő tavasszal. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy a kivitelező cég a tuskókat is elviszi? 
 
Bukodi Károly polgármester: Igen. Szavazást kér a következőre: 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy az ócsai temető Üllői utca felőli oldalán található 31 db szilfa kivágásával és a 
megmaradó tuskók kimarásának elvégzésével a Györffy Tree Expert Kft.-t (1125 Budapest, Dániel 
út 19-23. E. épület 2. emelet 11., adószám: 26793546-2-43, cégjegyzékszám: 01-09345156) bízza 
meg. A vállalkozási díj: 714.000 Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének dologi kiadásainak terhére biztosítja. 
2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási szerződés 
előkészítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására. 
3.) felkéri a Polgármestert, hogy az ócsai temető Üllői utca felőli útszakaszának fás szárú 
növényekkel történő beültetése tárgyában keressen meg céget vagy vállalkozót árajánlat bekérése 
céljából. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

262/2019. (X. 30.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy az ócsai temető Üllői utca felőli oldalán található 31 db szilfa kivágásával és a 
megmaradó tuskók kimarásának elvégzésével a Györffy Tree Expert Kft.-t (1125 Budapest, Dániel 
út 19-23. E. épület 2. emelet 11., adószám: 26793546-2-43, cégjegyzékszám: 01-09345156) bízza 
meg. A vállalkozási díj: 714.000 Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének dologi kiadásainak terhére biztosítja. 
2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási szerződés 
előkészítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására. 
3.) felkéri a Polgármestert, hogy az ócsai temető Üllői utca felőli útszakaszának fás szárú 
növényekkel történő beültetése tárgyában keressen meg céget vagy vállalkozót árajánlat bekérése 
céljából. 
 
Határidő: 1.) azonnal, 2.)-3.) azonnal 
Felelős: 1.)--, 2.)-3.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 

4.10. Tárgy Hozzájárulás a Posta nyitvatartási idejének módosításához  
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Bukodi Károly polgármester: A Pest Megyei Kormányhivatal élt megkereséssel az ügyben. 
Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen jóváhagyja a Pest Megyei 
Kormányhivatal abbéli kezdeményezését, hogy az Ócsa Posta nyitvatartása (2364 Ócsa, Szabadság 
tér 3.) az alábbiak szerint módosuljon: 
 
 

  Posta jelenlegi 
nyitva tartása 

Kormányhivatal 
igénye alapján a 
posta tervezett nyitva 
tartása  

Hétfő 8-18:00 8-17:00 
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Kedd 8-16:00      8-17:00 

Szerda 8-18:00     8-19:00 

Csütörtök 8-16:00    8-17:00 

Péntek 8-16:00 8-15:00 

Szombat  Zárva Zárva 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

263/2019. (X. 30.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen jóváhagyja a Pest Megyei 
Kormányhivatal abbéli kezdeményezését, hogy az Ócsa Posta nyitvatartása (2364 Ócsa, Szabadság 
tér 3.) az alábbiak szerint módosuljon: 
 
 

  Posta jelenlegi 
nyitva tartása 

Kormányhivatal 
igénye alapján a 
posta tervezett nyitva 
tartása  

Hétfő 8-18:00 8-17:00 

Kedd 8-16:00      8-17:00 

Szerda 8-18:00     8-19:00 

Csütörtök 8-16:00    8-17:00 

Péntek 8-16:00 8-15:00 

Szombat  Zárva Zárva 

 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
 
A napirendek megtárgyalását követően a polgármester az ülés bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


