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J e g y z ő k ö n y v  
 
 
 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 27. 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 
 
Meghívottak: 
dr. Molnár Csaba jegyző 
Farkas Marietta  pénzügyi irodavezető 
Szigeti János adóügyi irodavezető 
Vojnits Csaba Ferenc  főépítész 
dr. Veress-Boros Lilla Ócsai Kormányablak vezetője 
Deák Nikolett  Ócsa Városi Polgárőrség 
dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna  Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
Orgován Ádám 
Virág Gábor  
Dömötör István  
Kiss Ildikó  
Perkins Klaudia Anita 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
9 fővel határozatképes. Török László képviselő úr jelezte, hogy szeretne napirend előtt felszólalni, 
így megadja neki a szót. 
 
Török László képviselő: Kérdezi, hogy az inárcsi önkormányzattól a HÉSZ-el kapcsolatban 
érkezett-e módosítás, illetve megkeresés a naperőművel kapcsolatosan? 
 
Bukodi Károly polgármester: Nem. 
 
Török László képviselő: Kérdezi, hogy az Önkormányzat kapott-e a gazdáktól petíciót ezzel 
kapcsolatosan? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Petíciót nem, egy aláírt lapot kaptak, illetőleg voltak bent személyesen 
egy általuk kezdeményezett megbeszélésen. 
 
Török László képviselő: Kérdezi, hogy ezzel mi történt? 
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dr. Molnár Csaba jegyző: Megadja a szót főépítész úrnak, mivel a megbeszélésen is együtt voltak 
jelen és az ügyet is együtt intézték. 
 
Vojnits Csaba Ferenc főépítész: Eredetileg volt egy informális megkeresése a tervező cégnek az 
Önkormányzat irányába. Elküldött két nyomvonalat egy általános térképen és az volt a kérdés, hogy 
a kettő közül melyik tetszik jobban az Önkormányzatnak. Megválaszolták, hogy egyik sem, ha 
mindenképpen választani kell, akkor pedig az, amelyik távolabb esik a lakott területektől. Ez 
azonban nem egy hivatalos megkeresés volt akkor. 
Ezt követően a gazdák keresték meg azzal az önkormányzatot, hogy tudnak-e arról, hogy egy 
vezeték fog kiépülni. Jelezték feléjük, hogy informálisan van erről tudomásuk, de hivatalos 
megkeresés az Önkormányzathoz nem érkezett, terveztetés nem indult el, így az Önkormányzat 
nem is lett bevonva, de felajánlották, hogy mindenféle együttműködést és támogatást megad az 
Önkormányzat. A tervezővel személyesen beszélt, tájékoztatta arra vonatkozóan, hogy van egy 
ilyen ellenállás, számára új volt ez az információ és azonnal azon gondolkozott, hogy értesíti erről 
a építtetőt, hogy esetleg másik nyomvonalon vigyék a hálózatot. Ennyi az, amit az Önkormányzat 
nem hivatalosan megtehet. Tudomása szerint azóta sem indult el a vezeték hivatalos terveztetése. 
Ezen felül jegyző úr kikereste azokat a hatóságokat, akik érintettek lehetnek az engedélyeztetésben 
és elküldték annak a személynek, akit a gazdák a személyes megbeszélés során képviselőnek 
választottak, ez volt a Syngenta Kft.  
Őt múlt héten ismételten megkereste egy gazda, akinek ismételten írásban válaszolt, de akkor is 
csak azt írta le, amit az imént elmondott, illetőleg most is csak ugyanezt tudja elmondani, mert nincs 
hivatalos eljárás 
 
Török László képviselő: Kérdezi, hogy az Önkormányzat esetlegesen elzárkózna egy 
szándéknyilatkozattól, mivel az inárcsi HÉSZ-t össze kell hozni, ezért is kérdezte meg, hogy 
érkezett-e megkeresés. A 40 tulajdonos kereste meg őt, hogy kérdezze meg ezt. 
 
Vojnits Csaba Ferenc főépítész: Azt, hogy Inárcsról érkezett-e Településszerkezeti Terv 
módosítást kezdeményező megkeresés, arra nem emlékszik, ennek utána kell néznie. Azért nem 
tudja biztosra mondani, mert rendszeresen érkeznek ilyen megkeresések, mivel ez jogszabályi 
kötelezés.  
 
Török László képviselő: Ez ezért lenne fontos, mert megkapták az engedélyt. 
 
Vojnits Csaba Ferenc főépítész: Ez nem kizáró ok, mert az OTÉK-ban egy felhatalmazást 
helyezett el tavaly a kormány, miszerint olyan területre is helyezhető el a naperőművet, ami nem 
erre van kitalálva. Van egy olyan szabály is, hogy bizonyos területeken egy éven belül módosítani 
kell a TSZT-t.  
 
Bukodi Károly polgármester: Kérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatosan van-e valakinek 
észrevétele, javaslata? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: A munkaterv szerinti napirendek elé szeretni felvetetni 3.1 napirendi 
pontként „Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele” elnevezésű 
napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3.1 napirendi pontként „Az Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
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A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

264/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3.1 napirendi pontként „Az Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvételre 4.13. napirendi pontként a „Döntés a Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tagjának delegálásáról” elnevezésű 
napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.13. napirendi pontként a „Döntés a Duna-
Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tagjának delegálásáról” 
elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

265/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.13. napirendi pontként a „Döntés a Duna-
Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tagjának delegálásáról” 
elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvételre 4.14. napirendi pontként a „Karácsonyi csomag juttatása 
szociálisan rászorult személyek részére” elnevezésű napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.14. napirendi pontként a „Karácsonyi csomag 
juttatása szociálisan rászorult személyek részére” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

266/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.14. napirendi pontként a „Karácsonyi csomag 
juttatása szociálisan rászorult személyek részére” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 
módosításokkal tárgyalásra elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

267/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 
módosításokkal 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 

 
3.1. Tárgy: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
3.2. Tárgy: Döntés az étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról, a vonatkozó rendeletek, valamint 

a vállalkozási szerződés megfelelő módosításáról 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 
3.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2019. háromnegyedéves beszámolója 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi koncepciója 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.5. Tárgy: Döntés a 2020. évi belső ellenőrzési munkatervről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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3.6. Tárgy: A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.7. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Szabadidőközpont 2020. évi munkatervének elfogadásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.8. Tárgy: A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2016. (III.30.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
 

3.9. Tárgy: Tájékoztatás az Adóügyi Iroda által nyilvántartott 2019. december 31-én kivezetésre 
kerülő elévülő tételekről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4. Aktuális napirendek: 
 

4.1. 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 
 

4.2. Tárgy: Ócsa Város vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.3. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2649 hrsz. 
alatt nyilvántartott ún. „Ágasház” belterületi ingatlan értékesítéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.4. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 292/30 
hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan értékesítéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.5. Tárgy: Az I. számú háziorvosi praxis értékesítésének pályázati felhívás útján történő 
meghirdetéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.6. Tárgy: Döntés Ócsa Város hatályos Szabályozási tervének az Ócsa 0473/8 hrsz-ú 
ingatlanon vezetett út vonatkozásában tervezett módosítása kapcsán lefolytatott partnerségi 
véleményezés lezárásáról és a felhatalmazás megadásáról a végső szakmai véleményezési 
szakasz kezdeményezéséhez 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
 

4.7. Tárgy: Döntés Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve, Helyi Építési Szabályzata és 
Szabályozási terve módosításának kezdeményezéséről, a település több pontján 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4.8. Tárgy: Döntés az Ócsai Kisbíró szerkesztéséről és tördeléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.9. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft., valamint az Egressy Gábor 
Nonprofit Kft. ügyvezetőinek évvégi jutalmazásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4.10. Tárgy: Döntés a polgármester 2019. évben végzett munkájának elismeréséről 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
 

4.11. Tárgy: Döntés fel nem használt támogatásról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.12. Tárgy: Döntés az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés terhére 
benyújtott támogatási kérelméről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.13. Tárgy: Döntés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa tagjának delegálásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.14. Tárgy: Karácsonyi csomag juttatása szociálisan rászorult személyek részére 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

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

8.1. Tárgy: Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint az Ócsa 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői munkabérének felülvizsgálata 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
8.2. Tárgy: Döntés a "BURSA HUNGARICA" Önkormányzati Ösztöndíj tárgyában beérkezett 

pályázatok elbírálásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
8.3. Tárgy: Döntés a behajthatatlannak minősített adótartozások kivezetéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

8.4. Tárgy: Kitüntető díjak adományozása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 
szóló beszámolót 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: 
 

268/2019. (XI. 27.) 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: Egy pályázat van folyamatban a Pest Megye Önkormányzati út 
pályázat. A Damjanich és a Székesi utak aszfaltozása megtörtént, most folyik a Székesi utcán a 
járdaépítés, ami egy kiegészítő szerződéssel jött létre és néhány helyen a padkázás, ároképítés és a 
környezet rendbe tétele az, ami még várat magára, de ezzel ebben az évben el is készülnek. 
A kerékpárút pályázatával kapcsolatosan elmondja, hogy a támogató szerződés a kiíró fél részéről 
is aláírásra került. 
A csapadékvíz pályázat aláírása az Önkormányzat részéről megtörtént, visszaküldték, a kiíró 
szervezet részéről még nem érkezett vissza. Hasonló a helyzet a közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázattal kapcsolatosan. 
an egy másik nyertes út pályázat, itt is a szerződés aláírására várnak, illetve volt még a WIFI for EU 
pályázat, itt is a támogatóra várnak. A következő lépés mindegyik pályázat esetébe a közbeszerzési 
eljárás kiírása. 
Ha kérdés, észrevétel nincs, 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: 
 

269/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 

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

3.1. Tárgy: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele 
 
Bukodi Károly polgármester: Megadja a szót az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnök 
asszonyának. 
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Darócziné Kozma Judit képviselő: Köszöni, az Oktatási, Kulturális és Sport bizottság nem 
képviselő tagjának Puskás Ilonát javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Darócziné Kozma Judit elnök javaslatára – 
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nem képviselő (külsős) tagjának Puskás Ilonát választja 
meg. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

270/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Darócziné Kozma Judit elnök javaslatára – 
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nem képviselő (külsős) tagjának Puskás Ilonát választja 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
 
A külsős bizottsági tagok eskütétele megtörtént. Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül. 
 
Bukodi Károly polgármester: Mindenekelőtt szeretne gratulálni a bizottságoknak az elmúlt két 
napban végzett munkájáért. 
 
Napirend tárgya: 

3.2. Tárgy: Döntés az étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról, a vonatkozó rendeletek, 
valamint a vállalkozási szerződés megfelelő módosításáról 

 
Bukodi Károly polgármester: Az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság tárgyalta a 
napirendet és javasolja elfogadásra. Ha kérdés észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
 
..../2019. (....) önkormányzati rendelet A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. 
§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A bölcsődei gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége 458 Ft + ÁFA/fő/nap, azaz bruttó 580 Ft/fő/nap.” 
 

2. § 
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Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A bölcsődei étkezési térítési díj 458 Ft + ÁFA/fő/nap, azaz bruttó 580 Ft/fő/nap, amely a reggeli, a 
tízórai, az ebéd és az uzsonna költségét foglalja magában.”  
 

3. § 
 
Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 1.655 Ft/fő/nap, amelynek alapja az étkezési térítési díj (27 % 
ÁFA tartalommal) és a gondozási díj (ÁFA-mentes) összege.” 
 

4. § 
 

A 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A megállapított térítési díjat a Gyvt. 146. § (2) bekezdése szerinti fizetésre kötelezett havonta előre, a tárgyhónap 
15. napjáig köteles megfizetni.” 

 
5. § 

 
Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 
 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
25/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. 
§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A bölcsődei gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége 458 Ft + ÁFA/fő/nap, azaz bruttó 580 Ft/fő/nap.” 
 

2. § 
 
Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A bölcsődei étkezési térítési díj 458 Ft + ÁFA/fő/nap, azaz bruttó 580 Ft/fő/nap, amely a reggeli, a 
tízórai, az ebéd és az uzsonna költségét foglalja magában.”  
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3. § 
 
Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 1.655 Ft/fő/nap, amelynek alapja az étkezési térítési díj (27 % 
ÁFA tartalommal) és a gondozási díj (ÁFA-mentes) összege.” 
 

4. § 
 

A 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A megállapított térítési díjat a Gyvt. 146. § (2) bekezdése szerinti fizetésre kötelezett havonta előre, a tárgyhónap 
15. napjáig köteles megfizetni.” 

 
5. § 

 
Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
 

..../2019. (.....) önkormányzati rendelet A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési 
díjak megállapításáról szóló 17/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben, a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 92. § 
(2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az R. 3. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, előre kell megfizetni a tárgyhónap 15. 
napjáig.” 

2. § 
 

Az R. 3. § (7) bekezdése hatályát veszti. 
 

3. § 
 
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
 

4. § 
 
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 

5. § 
 

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
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A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
26/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési 

díjak megállapításáról szóló 17/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben, a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 92. § 
(2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az R. 3. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, előre kell megfizetni a tárgyhónap 15. 
napjáig.” 

2. § 
 

Az R. 3. § (7) bekezdése hatályát veszti. 
 

3. § 
 
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
 

4. § 
 
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 

5. § 
 

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a TS Gastro Kft.-vel 2016. július 5. napján kötött és 2016. augusztus 1. 
napjától kezdődően hatályos vállalkozási szerződés 22. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
„22. Vállalkozási egységárak: 
 

INTÉZMÉNY ÉTKEZÉS 

 

 

1. NAPI 

ADAGSZÁM 

(DB) 

 

NYERSANYAG 

NORMA 

(NETTÓ, 

FT/ADAG) 

 

ELŐÁLLÍTÁSI 

EGYSÉGÁR 

(NETTÓ 

FT/ADAG)* 

 

 

NETTÓ 

SZOLG. 

ÁR: 

 

 

BRUTTÓ 

SZOLG. 

ÁR: 
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BölcsŐde 

Reggeli 24 118 86 204 260 

Tízórai 24 58 47 105 135 

Ebéd 24 223 194 417 530 

Uzsonna 24 59 46 105 135 

Óvoda 

Tízórai 303 74 99 173 220 

Ebéd 303 346 142 488 620 

Uzsonna 303 74 99 173 220 

Általános 

Iskola (alsó és 
felső tagozat) 

 

Tízórai 340 96 88 184 235 

Ebéd 461 384 196 580 735 

Uzsonna 340 96 88 184 235 

Gimnázium 

 

Ebéd 150 398 241 639 810 

FelnŐtt 
(dolgozók) 

Ebéd 71 410 298 708 900 

Szociális 
étkezők 

Ebéd 47 399 240 639 810 

 
*Az előállítási egységár nem tartalmazza a nyersanyagnorma díjat.” 
2.) felhatalmazza a Polgármestert TS Gastro Kft.-vel 2016. július 5. napján kötött és 2016. augusztus 
1. napjától kezdődően hatályos vállalkozási szerződés 1.) pontban foglaltak szerint elkészített  és 
jelen napirend mellékleteként csatolt Vállalkozási Szerződés Módosítása elnevezésű dokumentum 
aláírására. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

271/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2.) úgy dönt, hogy a TS Gastro Kft.-vel 2016. július 5. napján kötött és 2016. augusztus 1. 

napjától kezdődően hatályos vállalkozási szerződés 22. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
„22. Vállalkozási egységárak: 
 

INTÉZMÉNY ÉTKEZÉS 

 

 

2. NAPI 

ADAGSZÁM 

(DB) 

 

NYERSANYAG 

NORMA 

(NETTÓ, 

FT/ADAG) 

 

ELŐÁLLÍTÁSI 

EGYSÉGÁR 

(NETTÓ 

FT/ADAG)* 

 

 

NETTÓ 

SZOLG. 

ÁR: 

 

 

BRUTTÓ 

SZOLG. 

ÁR: 
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BölcsŐde 

Reggeli 24 118 86 204 260 

Tízórai 24 58 47 105 135 

Ebéd 24 223 194 417 530 

Uzsonna 24 59 46 105 135 

Óvoda 

Tízórai 303 74 99 173 220 

Ebéd 303 346 142 488 620 

Uzsonna 303 74 99 173 220 

Általános 

Iskola (alsó és 
felső tagozat) 

 

Tízórai 340 96 88 184 235 

Ebéd 461 384 196 580 735 

Uzsonna 340 96 88 184 235 

Gimnázium 

 

Ebéd 150 398 241 639 810 

FelnŐtt 
(dolgozók) 

Ebéd 71 410 298 708 900 

Szociális 
étkezők 

Ebéd 47 399 240 639 810 

 
*Az előállítási egységár nem tartalmazza a nyersanyagnorma díjat.” 
2.) felhatalmazza a Polgármestert TS Gastro Kft.-vel 2016. július 5. napján kötött és 2016. augusztus 
1. napjától kezdődően hatályos vállalkozási szerződés 1.) pontban foglaltak szerint elkészített  és 
jelen napirend mellékleteként csatolt Vállalkozási Szerződés Módosítása elnevezésű dokumentum 
aláírására. 
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2019. december 31. 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 

3.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2019. háromnegyedéves beszámolója 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2019. 
háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

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

272/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2019. 
háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Napirend tárgya: 

3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi koncepciója 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport bizottság tárgyalta és 
javasolja elfogadásra. 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, javasolja elfogadásra. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évre 
szóló költségvetési koncepcióját elfogadja és hozzájárul a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet 
elkészítéséhez szükséges munka folytatásához a következők figyelembevételével: 
 

1. Elsősorban biztosítani kell a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét, 
figyelembe véve az önkormányzati törvény rendelkezéseit a kiadások minimalizálása 
mellett, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
Felelős:  polgármester 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

2. Alaposan felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatokat, a közvetett támogatásokat 
és amennyiben jogszabályi lehetőség van rá, megszűntetni azokat, amelyeket saját bevétel 
nem fedez. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

3. A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a kiadások 
alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy megtakarításokat lehessen 
elérni. A tervezés feladatorientált legyen. 
Felelős:  jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

4. A dologi kiadások tervezése valamennyi intézmény vonatkozásában legfeljebb a 2019. évi 
tervezett összegben történhet úgy, hogy a kiadási előirányzatok a lehető legszigorúbb 
takarékosság mellett, a törvényi minimum szintjét figyelembe véve biztosítsák a 
feladatellátást. Egyes dologi költségek tervezése normatív módon, a 2020. évi infláció 
ismeretében (2,8%) meghatározott összegek alapján történhet.  
Felelős:  jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
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5. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos és ésszerű gazdálkodás 
követelményeinek megfelelni, valamint javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a 
hiány/kiadások csökkentését. 
Felelős:  polgármester, költségvetési szervek vezetői 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

6. Az önkormányzat valamennyi közalkalmazott és köztisztviselő számára biztosítja a 
jogszabályokban előírt illetményeket, pótlékokat, és juttatásokat. A köztisztviselői 
illetményalap 2020. január 1-jétől 46.380 Ft, melyet a Képviselő-testület rendeletben 
szabályoz. 
Felelős: jegyző, polgármester, költségvetési szervek vezetői 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

 
7. A 2020. évi költségvetésnek megfelelően limitálni kell a megbízási díjakat és a további 

jogviszonyok díjazását. Ezen túlmenően a nem rendszeres személyi juttatások 
előirányzata a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest nem növelhető, a külső személyi 
juttatásokat a lehető legminimálisabb mértékre kell csökkenteni. 
Felelős:  polgármester, intézményvezetők 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

8. Az intézmények kihasználtságának felülvizsgálata történjen meg és amennyiben más 
formában gazdaságosabb az intézmények szervezeti működtetése, történjen meg az 
átszervezés. 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

9. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok 
tartalmát, költség- és létszámszükségletét. Racionálisan szűkíteni kell a kapacitásokat és 
csökkenteni a létszámot. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell terjednie. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

10. Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében 2020-ben is 
szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatni. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

11. Újabb kötelezettség vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással 
járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

12. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében a képviselő-testület előzetesen hozzájárul 
az egyes forgalomképes vagyontárgyak 2020. évi értékesítésének előkészítéséhez. 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

13. A költségvetési intézmények tekintetében a személyi juttatások tervezésénél csak a 
kötelezően adandó juttatásokkal lehet tervezni.  Valamint 2020. január 1-től a 
közalkalmazottak részére 120.000,-Ft/fő/év cafetéria és jutalom (egy havi illetményalap) 
kerül tervezésre a munkavállalók megtartása érdekében.  
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Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

14. A szükséges felújításokra és beruházásokra, a beadott pályázati önerő biztosítására 
szükséges további pályázati lehetőségek igénybevétele és a kiadások csökkentése.   
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

15. A folyamatban lévő fejlesztéseken kívül további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés 
biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja 
 

16. A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek 
növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

17. Az önkormányzat tulajdonában álló nonprofit vállalkozások esetében tovább kell vizsgálni 
az egyes takarékossági lehetőségeket.  
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

18. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés 
útján kell kialakítani. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

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

273/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évre 
szóló költségvetési koncepcióját elfogadja és hozzájárul a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet 
elkészítéséhez szükséges munka folytatásához a következők figyelembevételével: 
 

1. Elsősorban biztosítani kell a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét, 
figyelembe véve az önkormányzati törvény rendelkezéseit a kiadások minimalizálása 
mellett, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

Felelős:  polgármester 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

2. Alaposan felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatokat, a közvetett támogatásokat 
és amennyiben jogszabályi lehetőség van rá, megszűntetni azokat, amelyeket saját bevétel 
nem fedez. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
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3. A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a kiadások 

alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy megtakarításokat lehessen 
elérni. A tervezés feladatorientált legyen. 
Felelős:  jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

4. A dologi kiadások tervezése valamennyi intézmény vonatkozásában legfeljebb a 2019. évi 
tervezett összegben történhet úgy, hogy a kiadási előirányzatok a lehető legszigorúbb 
takarékosság mellett, a törvényi minimum szintjét figyelembe véve biztosítsák a 
feladatellátást. Egyes dologi költségek tervezése normatív módon, a 2020. évi infláció 
ismeretében (2,8%) meghatározott összegek alapján történhet.  
Felelős:  jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

5. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos és ésszerű gazdálkodás 
követelményeinek megfelelni, valamint javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a 
hiány/kiadások csökkentését. 
Felelős:  polgármester, költségvetési szervek vezetői 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

6. Az önkormányzat valamennyi közalkalmazott és köztisztviselő számára biztosítja a 
jogszabályokban előírt illetményeket, pótlékokat, és juttatásokat. A köztisztviselői 
illetményalap 2020. január 1-jétől 46.380 Ft, melyet a Képviselő-testület rendeletben 
szabályoz. 
Felelős: jegyző, polgármester, költségvetési szervek vezetői 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

 
7. A 2020. évi költségvetésnek megfelelően limitálni kell a megbízási díjakat és a további 

jogviszonyok díjazását. Ezen túlmenően a nem rendszeres személyi juttatások 
előirányzata a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest nem növelhető, a külső személyi 
juttatásokat a lehető legminimálisabb mértékre kell csökkenteni. 
Felelős:  polgármester, intézményvezetők 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

8. Az intézmények kihasználtságának felülvizsgálata történjen meg és amennyiben más 
formában gazdaságosabb az intézmények szervezeti működtetése, történjen meg az 
átszervezés. 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

9. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok 
tartalmát, költség- és létszámszükségletét. Racionálisan szűkíteni kell a kapacitásokat és 
csökkenteni a létszámot. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell terjednie. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

10. Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében 2020-ben is 
szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatni. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
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11. Újabb kötelezettség vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással 

járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

12. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében a képviselő-testület előzetesen hozzájárul 
az egyes forgalomképes vagyontárgyak 2020. évi értékesítésének előkészítéséhez. 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

13. A költségvetési intézmények tekintetében a személyi juttatások tervezésénél csak a 
kötelezően adandó juttatásokkal lehet tervezni.  Valamint 2020. január 1-től a 
közalkalmazottak részére 120.000,-Ft/fő/év cafetéria és jutalom (egy havi illetményalap) 
kerül tervezésre a munkavállalók megtartása érdekében.  
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

14. A szükséges felújításokra és beruházásokra, a beadott pályázati önerő biztosítására 
szükséges további pályázati lehetőségek igénybevétele és a kiadások csökkentése.   
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

15. A folyamatban lévő fejlesztéseken kívül további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés 
biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja 
 

16. A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek 
növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

17. Az önkormányzat tulajdonában álló nonprofit vállalkozások esetében tovább kell vizsgálni 
az egyes takarékossági lehetőségeket.  
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 

18. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés 
útján kell kialakítani. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

 
 
Napirend tárgya: 

3.5. Tárgy: Döntés a 2020. évi belső ellenőrzési munkatervről 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vezetői tevékenységet ellátó 
Fodor Pálné Egyéni Vállalkozó (2310 Szigetszentmiklós, Hunyadi u. 3.) által elkészített 2020. évi 
belső ellenőri ütemtervet és a napirendhez csatolt mellékleteket ("Kockázatelemzés", valamint "A 
belső ellenőrzés 2020. évi munkaidő mérlege") jóváhagyólag elfogadja. 
 
A döntéshozatalba 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

274/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vezetői tevékenységet ellátó 
Fodor Pálné Egyéni Vállalkozó (2310 Szigetszentmiklós, Hunyadi u. 3.) által elkészített 2020. évi 
belső ellenőri ütemtervet és a napirendhez csatolt mellékleteket ("Kockázatelemzés", valamint "A 
belső ellenőrzés 2020. évi munkaidő mérlege") jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: --- 
 
 
Napirend tárgya: 

3.6. Tárgy: A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
Bukodi Károly polgármester: Ez azt jelenti, hogy nem változtatnak a meglévő adórendeleten, 
nem vezetnek be új adót. Szavazást kér a következőre: 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) 
önkormányzati rendeletét – figyelemmel a vonatkozó központi szabályozásra - felülvizsgálta és 
annak alapján megállapítja, hogy a 2020. adóévre nézve annak módosítására nincs szükség. 
 
A döntéshozatalbab 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

275/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) 
önkormányzati rendeletét – figyelemmel a vonatkozó központi szabályozásra - felülvizsgálta és 
annak alapján megállapítja, hogy a 2020. adóévre nézve annak módosítására nincs szükség. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 

 
 
Napirend tárgya: 

3.7. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Szabadidőközpont 2020. évi munkatervének 
elfogadásáról 
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Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja 
elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egressy Gábor Szabadidőközpont 2020. 
évre vonatkozó közművelődési munkatervét elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

276/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egressy Gábor Szabadidőközpont 2020. 
évre vonatkozó közművelődési munkatervét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
 
 
Napirend tárgya: 

3.8. Tárgy: A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2016. (III.30.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata 

 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Azt fogadják el, hogy nem változtatnak a jelenlegi rendeleten, mert 
a temető üzemeltetője és az egyházak tájékoztatás alapján nincs erre szükség. Szavazást kér a 
következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről 
szóló 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendeletét és a díjak mértékét felülvizsgálta és 
megállapítja, hogy mivel az a hatályos vonatkozó felsőbb jogszabályi rendelkezésnek 
megfelel, továbbá a temető tulajdonosai, valamint üzemeltetője a díjak mértékén nem kíván 
módosítani, azt változatlan formában hatályában fenntartja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakról az érintett feleket megfelelően 
tájékoztassa. 

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

277/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről 
szóló 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendeletét és a díjak mértékét felülvizsgálta és 
megállapítja, hogy mivel az a hatályos vonatkozó felsőbb jogszabályi rendelkezésnek 
megfelel, továbbá a temető tulajdonosai, valamint üzemeltetője a díjak mértékén nem kíván 
módosítani, azt változatlan formában hatályában fenntartja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakról az érintett feleket megfelelően 
tájékoztassa. 

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

3.9. Tárgy: Tájékoztatás az Adóügyi Iroda által nyilvántartott 2019. december 31-én 
kivezetésre kerülő elévülő tételekről 

 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Javasolja megfontolásra, hogy az Önkormányzat sikerdíjjal dolgozó 
külső behajtó céget bízzon meg a kintlévőségek beszedése érdekében. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Bizottsági ülésen megbeszélték, utánanéz. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző tájékoztatása alapján a 2019. 
december 31-ig elévült 5.526.730 Ft adóhátralékot és 298.955 Ft adótúlfizetést (törlés és befizetés) 
tudomásul veszi az alábbi részletezés szerint:  
 

Adónem Előírás Törlés Befizetés

Építményadó 20 400 Ft 0 Ft 0 Ft

Magánszemélyek

kommunálias adója 307 058 Ft 16 500 Ft 0 Ft

Helyi iparűzési adó 1 375 360 Ft 117 341 Ft 90 340 Ft

Gépjárműadó 2 862 842 Ft 0 Ft 19 815 Ft

Pótlék 825 510 Ft 0 Ft 47 578 Ft

Bírág és végrehajtási ktg. 0 Ft 0 Ft 975 Ft

Talajterhelési díj 135 560 Ft 0 Ft 6 406 Ft

Összesen: 5 526 730 Ft 133 841 Ft 165 114 Ft  
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

278/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 



22 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző tájékoztatása alapján a 2019. 
december 31-ig elévült 5.526.730 Ft adóhátralékot és 298.955 Ft adótúlfizetést (törlés és befizetés) 
tudomásul veszi az alábbi részletezés szerint:  
 

Adónem Előírás Törlés Befizetés

Építményadó 20 400 Ft 0 Ft 0 Ft

Magánszemélyek

kommunálias adója 307 058 Ft 16 500 Ft 0 Ft

Helyi iparűzési adó 1 375 360 Ft 117 341 Ft 90 340 Ft

Gépjárműadó 2 862 842 Ft 0 Ft 19 815 Ft

Pótlék 825 510 Ft 0 Ft 47 578 Ft

Bírág és végrehajtási ktg. 0 Ft 0 Ft 975 Ft

Talajterhelési díj 135 560 Ft 0 Ft 6 406 Ft

Összesen: 5 526 730 Ft 133 841 Ft 165 114 Ft  
 
Határidő: 2019. december 31.  
Felelős: polgármester  

 
 
Napirend tárgya: 

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

 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is 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 
(költségvetés előirányzat-módosítás) 

 
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: 
1.688.994.474 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-hatszáznyolcvannyolcezer-kilencszázkilencvennégyezer-
négyzázhetvennégy forintban határozza meg. 

 
(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenlege:  
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1.419.906.476 Ft Költségvetési bevétellel 

-1.653.496.536 Ft Költségvetési kiadással 

- 233.590.060 Ft Költségvetési egyenleggel 

 
 
 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  
 (-5.649.953 Ft) +(-227.940.107) Ft= - 233.590.060 Ft/ 
 
(3) A költségvetési egyenleg -233.590.060 Ft, mely a felhalmozási oldal bevételi hiányából és a működési oldal 

bevételi 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  116.366.247  

3.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 58.832.542  

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: 157.500.000 

 
(5) Maradvány igénybevétele:         269.087.998 

 forintban  
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.688.994.474 
 

forintban 
(6) Önkormányzat működési kiadásai: 1.215.156.429 

 

1.) Személyi juttatások 417.848.672 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok   92.438.916 

3.) Dologi kiadások 475.771.594 

4.) Egyéb működési célú kiadások  210.023.247 

4.1) EbbŐl:  Egyéb működési célú  támogatások Áh belülre 24.363.000 

4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívülre 180.096.000 

4.3) Előző évi elszámolásból származó befizetés 5.564.247 

4.4) Elvonások és befizetések 253.653 
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5.) Szociális kiadások 
(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú 
tájékoztató tábla tartalmazza 

19.074.000 

 

(7) Tartalék: 46.774.033 
forintban 

 
a) Általános tartalék 2.700.000  
b) Céltartalék 44.074.033  

 
forintban 

(8) Felhalmozási költségvetés kiadásai:  391.566.074 
 

forintban 
a) Beruházások 61.056.707 

b) Felújítások 322.500.000 

c) Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás) 8.009.367 

 
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:  1.688.994.474 

 
(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. 
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3. § 
 

Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatát 1.669.653.181 Ft-ban 

határozza meg. 
 
Önkormányzat működési támogatásai  521.417.687 Ft 
Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről 53.432.508 Ft 
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről 157.500.000 Ft 
Közhatalmi bevételek: 515.550.000 Ft 
Működési bevétel: 106.250.247 Ft 
Felhalmozási bevételek: 50.200.000 Ft 
Maradvány igénybevétele:                                                       265.302.739 Ft 
 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 1.669.653.181 Ft-ban 
határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 68.502.088 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 13.820.000 Ft 
Dologi kiadások: 357.063.192 Ft 
Ellátottak pénzbeni juttatásai: 19.074.000 Ft 
Egyéb működési célú kiadások: 210.023.247 Ft 
Tartalékok: 46.774.033 Ft 
Felhalmozási költségvetési kiadások: 385.566.074 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: 533.332.609 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 23.000.000 Ft. 

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

 
4. § 

 
Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatát 204.644.585 Ft-ban 

határozza meg. 

 

Intézményi működési bevétel: 1.470.000 Ft 
EU parlamenti választásra támogatás:  5.400.034 Ft 
Költségvetési maradvány igénybevétele: 2.101.913 Ft 
Normatív állami támogatás: 123.090.648 Ft 
Önkormányzati támogatás: 72.581.990 Ft 
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(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 204.644.585 Ft-ban 
határozza meg. 

 
Személyi juttatások: 135.701.916 Ft 
Munkaadókat terhelő jár: 31.203.013 Ft 
Dologi kiadások: 35.739.656 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 

 
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.  
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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 2.700.000. Ft általános tartalékot és 44.074.033 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. § 

 



28 

 

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

14. § 
 
Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

 
15. § 

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

 
16. § 

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

 
17. § 

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

18.§ 
 
Az R.9.1.2 melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép 
 

19. § 
 

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

20. § 
 
Az R. 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 
 

21. § 
 
Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 
 

22.§ 
 
Az R. 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 
 

23.§ 
 

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

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

1. napjától kell alkalmazni. 
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 

27/2019. (XI. 28.) 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: 
 

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: 
1.688.994.474 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-hatszáznyolcvannyolcezer-kilencszázkilencvennégyezer-
négyzázhetvennégy forintban határozza meg. 

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

 

1.419.906.476 Ft Költségvetési bevétellel 

-1.653.496.536 Ft Költségvetési kiadással 

- 233.590.060 Ft Költségvetési egyenleggel 

 
 
 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  
 (-5.649.953 Ft) +(-227.940.107) Ft= - 233.590.060 Ft/ 
 
(3) A költségvetési egyenleg -233.590.060 Ft, mely a felhalmozási oldal bevételi hiányából és a működési oldal 

bevételi 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  116.366.247  

3.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 58.832.542  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 
forintban 

(3) Önkormányzati működés támogatásai: 521.417.687 
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forintban 

(4)  Felhalmozási bevételek: 
1.) Felhalmozási bevétel 50.000.000  
2)  Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 200.000 
3.) Felhalmozási  célú támogatás: 157.500.000 

 
(5) Maradvány igénybevétele:         269.087.998 

 forintban  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.688.994.474 

 

forintban 
(6) Önkormányzat működési kiadásai: 1.215.156.429 

 

1.) Személyi juttatások 417.848.672 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok   92.438.916 

3.) Dologi kiadások 475.771.594 

4.) Egyéb működési célú kiadások  210.023.247 

4.1) EbbŐl:  Egyéb működési célú  támogatások Áh belülre 24.363.000 

4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívülre 180.096.000 

4.3) Előző évi elszámolásból származó befizetés 5.564.247 

4.4) Elvonások és befizetések 253.653 

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

19.074.000 

 

(7) Tartalék: 46.774.033 
forintban 

 
a) Általános tartalék 2.700.000  
b) Céltartalék 44.074.033  

 
forintban 

(8) Felhalmozási költségvetés kiadásai:  391.566.074 
 

forintban 
a) Beruházások 61.056.707 

b) Felújítások 322.500.000 

c) Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás) 8.009.367 

 
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:  1.688.994.474 

 
(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: 
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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 1.669.653.181 Ft-ban 

határozza meg. 
 
Önkormányzat működési támogatásai  521.417.687 Ft 
Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről 53.432.508 Ft 
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről 157.500.000 Ft 
Közhatalmi bevételek: 515.550.000 Ft 
Működési bevétel: 106.250.247 Ft 
Felhalmozási bevételek: 50.200.000 Ft 
Maradvány igénybevétele:  265.302.739 Ft 
 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 1.669.653.181 Ft-ban 
határozza meg. 

 
Személyi juttatások: 68.502.088 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 13.820.000 Ft 
Dologi kiadások: 357.063.192 Ft 
Ellátottak pénzbeni juttatásai: 19.074.000 Ft 
Egyéb működési célú kiadások: 210.023.247 Ft 
Tartalékok: 46.774.033 Ft 
Felhalmozási költségvetési kiadások: 385.566.074 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. 
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(4) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások 

összege: 533.332.609 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 23.000.000 Ft. 
 

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

4. § 
 

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatát 204.644.585 Ft-ban 

határozza meg. 

 

Intézményi működési bevétel: 1.470.000 Ft 
EU parlamenti választásra támogatás:  5.400.034 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 204.644.585 Ft-ban 

határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 135.701.916 Ft 
Munkaadókat terhelő jár: 31.203.013 Ft 
Dologi kiadások: 35.739.656 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. 
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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. § 
 
A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) Az Önkormányzat a kiadások között 2.700.000. Ft általános tartalékot és 44.074.033 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. 
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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 
 

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. 
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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. szeptember 

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

4.2. Tárgy: Ócsa Város vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatáról 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogadásra. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az 53/2017. (XI.29.) számú ÖK. határozatával elfogadott Ócsa Város Vízkárelhárítási 
tervének éves kötelező felülvizsgálatára a Hidrokultúra Kft-t (2092 Budakeszi, Rákóczi utca 
55, adószám: 12205013-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-118130) bízza meg. A vállalkozási díj 
bruttó 254.000 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése tartalékának 
terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglalt céggel kötendő vállalkozási szerződés 
elkészítésére és felhatalmazza annak aláírására. 

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

279/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) az 53/2017. (XI.29.) számú ÖK. határozatával elfogadott Ócsa Város Vízkárelhárítási 

tervének éves kötelező felülvizsgálatára a Hidrokultúra Kft-t (2092 Budakeszi, Rákóczi utca 
55, adószám: 12205013-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-118130) bízza meg. A vállalkozási díj 
bruttó 254.000 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése tartalékának 
terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglalt céggel kötendő vállalkozási szerződés 
elkészítésére és felhatalmazza annak aláírására. 
 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2019. december 31.  
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
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Napirend tárgya: 

4.3. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2649 
hrsz. alatt nyilvántartott ún. „Ágasház” belterületi ingatlan értékesítéséről 

 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogadásra. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: A jelenlévő vendégeknek tájékoztatásul elmondja, hogy az 
Önkormányzat nem megszabadulni szeretne az ingatlantól. Az ingatlan az Önkormányzat 
tulajdonát képezi, azonban már évek óta a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának kezelésében 
áll, ők tartanak kiállítást az épületben. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságától érkezett a 
megkeresés, hogy megvásárolnák az ingatlant.  
 
Török László képviselő: A Városfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott, hogy utánanéznek annak, 
hogy két telekről van szó. 
 
Bukodi Károly polgármester: Így van, a tegnapi észrevétel alapján módosított előterjesztés és 
határozati javaslat feltöltésre került a KIR rendszerbe, Képviselő úr megtalálja a napirendnél. 
Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2649 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant -, 
amely természetben a 2364 Ócsa, dr. Békési Panyik Andor u. 10. szám alatt fekszik – 4.460.000 Ft 
ellenérték fejében, valamint az ócsai 2648 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant -, amely természetben a 
2364 Ócsa, Bercsényi u. 10. szám alatt fekszik – 2.576.000 Ft ellenérték fejében értékesíteni kívánja 
és ennek érdekében úgy dönt, hogy – amennyiben az értékesítéssel kapcsolatos előzetes 
adminisztrációs tevékenységek ellátása alapján az adásvételnek akadálya nincs, azt forgalomképessé 
nyilvánítja. 
2.) felkéri a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a vételi szándékát bejelentő Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóságával, hogy az 1.) pontban körülírt ingatlanokat – tekintettel a mellékelten 
csatolt forgalmi értékbecslésben foglaltakra – az 1.) pontban meghatározott ellenérték fejében 
kívánja értékesíteni, és amennyiben a vételi szándékát továbbra is fenntartja, akkor felhatalmazza: 

a) az Ingatlanok értékesítéséhez szükséges – különösen elővásárlással, védettséggel és 
forgalomképességgel kapcsolatos – adminisztrációs tevékenységek elvégzésére, 
továbbá  

b) az Ingatlanok értékesítéséről szóló adásvételi szerződés aláírására. Az ügyvédi megbízás 
díja a vevőt, azaz a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát terheli. 

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

280/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2649 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant -, 
amely természetben a 2364 Ócsa, dr. Békési Panyik Andor u. 10. szám alatt fekszik – 4.460.000 Ft 
ellenérték fejében, valamint az ócsai 2648 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant -, amely természetben a 
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2364 Ócsa, Bercsényi u. 10. szám alatt fekszik – 2.576.000 Ft ellenérték fejében értékesíteni kívánja 
és ennek érdekében úgy dönt, hogy – amennyiben az értékesítéssel kapcsolatos előzetes 
adminisztrációs tevékenységek ellátása alapján az adásvételnek akadálya nincs, azt forgalomképessé 
nyilvánítja. 
2.) felkéri a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a vételi szándékát bejelentő Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóságával, hogy az 1.) pontban körülírt ingatlanokat – tekintettel a mellékelten 
csatolt forgalmi értékbecslésben foglaltakra – az 1.) pontban meghatározott ellenérték fejében 
kívánja értékesíteni, és amennyiben a vételi szándékát továbbra is fenntartja, akkor felhatalmazza: 

a) az Ingatlanok értékesítéséhez szükséges – különösen elővásárlással, védettséggel és 
forgalomképességgel kapcsolatos – adminisztrációs tevékenységek elvégzésére, 
továbbá  

b) az Ingatlanok értékesítéséről szóló adásvételi szerződés aláírására. Az ügyvédi megbízás 
díja a vevőt, azaz a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát terheli. 

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

 
 
Napirend tárgya: 

4.4. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 292/30 
hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan értékesítéséről  

 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogadásra. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szintén a jelenlévő vendégek számára tájékoztatásul mondja el, 
hogy az az a telek, amely a Palást utca végén található, háromszög alakú telek. Az ottani 
tulajdonosok jelezték, hogy szemétlerakónak használják a lakosok. Utána nézett és felértékeltette 
az Önkormányzat. Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 292/30 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant 
- amely természetben a 2364 Ócsa, Palást u. 64. szám alatt fekszik - értékesíteni kívánja. 
2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban körülírt ingatlan értékesítéséhez szükséges pályázati 
kiírás elkészítéséről gondoskodjon, és azt terjessze elő a soron következő Képviselő-testületi ülésre. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

281/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 292/30 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant 
- amely természetben a 2364 Ócsa, Palást u. 64. szám alatt fekszik - értékesíteni kívánja. 
2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban körülírt ingatlan értékesítéséhez szükséges pályázati 
kiírás elkészítéséről gondoskodjon, és azt terjessze elő a soron következő Képviselő-testületi ülésre. 
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal  
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
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Napirend tárgya: 

4.5. Tárgy: Az I. számú háziorvosi praxis értékesítésének pályázati felhívás útján történő 
meghirdetéséről 

 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja 
elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és javasolja elfogadásra 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szintén kiegészítésként mondja el, hogy dr. Kocsis János nyugdíjba 
ment és május óta helyettesítő dr. Beregi Katalin látja el a háziorvosi szolgálatot. A doktor úrnak 6 
hónap állt rendelkezésére, hogy a praxist értékesítse, ez a 6 hónap letelt, így az Önkormányzatra 
szállt át a praxis értékesítésének lehetősége.  
Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.)  az Ócsa I. számú háziorvosi körzet praxisjogának értékesítésére az előterjesztés 
mellékletében szereplő „Pályázati felhívás” elnevezésű dokumentumban foglaltak 
szerinti tartalommal pályázatot ír ki. 

2.)  felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás helyben szokásos módon és 
egyéb általa választott fórumokon történő közzétételéről gondoskodjon és erre a 
közzétételi díjat rendelkezésre bocsátja Ócsa Város Önkormányzat 2019. költségvetés 
dologi kiadások terhére. 

3.)  felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatok bontását zártkörűen végezze el és 
azokat terjessze elő a bontást követő Képviselő-testületi ülésen. 

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

282/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.)  az Ócsa I. számú háziorvosi körzet praxisjogának értékesítésére az előterjesztés 
mellékletében szereplő „Pályázati felhívás” elnevezésű dokumentumban foglaltak szerinti 
tartalommal pályázatot ír ki. 

2.)  felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás helyben szokásos módon és 
egyéb általa választott fórumokon történő közzétételéről gondoskodjon és erre a 
közzétételi díjat rendelkezésre bocsátja Ócsa Város Önkormányzat 2019. költségvetés 
dologi kiadások terhére. 

3.)  felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatok bontását zártkörűen végezze el és 
azokat terjessze elő a bontást követő Képviselő-testületi ülésen. 

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.)-3.) polgármester 
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Napirend tárgya: 
4.6. Tárgy: Döntés Ócsa Város hatályos Szabályozási tervének az Ócsa 0473/8 hrsz-ú 
ingatlanon vezetett út vonatkozásában tervezett módosítása kapcsán lefolytatott partnerségi 
véleményezés lezárásáról és a felhatalmazás megadásáról a végső szakmai véleményezési 
szakasz kezdeményezéséhez 

 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és javasolja elfogadásra 
 
Török László képviselő: Szeretné kérni, hogy külön szavazzanak majd az egyes határozatok 
vonatkozásában. 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja 
elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Tájékoztatja, hogy ez még nem az a napirend, hanem még egyel 
előtte lévő. 
Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) a hatályos Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási 

terv (továbbiakban: SZT), az Ócsa 0473/8 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítása kapcsán, 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Trk.) 42/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
a) elfogadja a témában tartott lakossági fórum jegyzőkönyvét, 
b) elfogadja az írásos véleményben beérkezett nyomvonal módosítási javaslatot, 
c) megállapítja, hogy egyéb vélemény nem érkezett, 
d) lezárja a partnerségi egyeztetési folyamatot. 

2.) felkéri a polgármestert, hogy a Trk. 42/A. § (2) bekezdése szerint kérje meg az állami 
főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak a hatályos Szabályozási terv 
módosítására vonatkozó záró szakmai véleményét, a tervezett módosítással kapcsolatban. 

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

283/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) a hatályos Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási 

terv (továbbiakban: SZT), az Ócsa 0473/8 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítása kapcsán, 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Trk.) 42/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
a) elfogadja a témában tartott lakossági fórum jegyzőkönyvét, 
b) elfogadja az írásos véleményben beérkezett nyomvonal módosítási javaslatot, 
c) megállapítja, hogy egyéb vélemény nem érkezett, 
d) lezárja a partnerségi egyeztetési folyamatot. 
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2.) felkéri a polgármestert, hogy a Trk. 42/A. § (2) bekezdése szerint kérje meg az állami 
főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak a hatályos Szabályozási terv 
módosítására vonatkozó záró szakmai véleményét, a tervezett módosítással kapcsolatban. 

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

4.7. Tárgy: Döntés Ócsa Város hatályos Településszerkezeti terve, Helyi Építési Szabályzata 
és Szabályozási terve módosításának kezdeményezéséről, a település több pontján 
 

Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Török László képviselő: Szeretné kérni, hogy egyenként szavazzanak a HÉSZ módosításáról. 
 
Bukodi Károly polgármester: Tájékoztatja, hogy mindenképpen így kell szavazni. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A bányákkal kapcsolatosan kérdezi, hogy környezetvédelmi 
tanulmány készült-e és ha igen, akkor megkaphatják-e? 
 
Vojnits Csaba Ferenc főépítész: Az egyik bányának (Lavinamix) van engedélye, arra a területre 
kéri a módosítást, melyre már rendelkezik engedéllyel. Az Önkormányzatnak nem áll rendelkezésre 
az ő környezetvédelmi engedélye, ezt tőle lehetne beszerezni, vagy attól a hatóságtól, aki kiadta 
számára. A másik bánya egy új bánya lenne, ő most abban a fázisban van, hogy megkéri ezeket az 
engedélyeket, nem érkezett hozzá olyan információ, hogy már rendelkezne ezekkel.  
 
Icsó László Csaba képviselő: Arra van mód, hogy annak függvényében módosítsák az átsorolást, 
hogy beszerzi ezt a engedélyt? 
 
Vojnits Csaba Ferenc főépítész: Az a probléma, hogy a két jogszabály ellentmond egymásnak. 
A bányatörvény azt mondja ki, hogy akkor elkezdhet bányászni, ha erre engedélye van. a másik 
törvény pedig azt mondja, hogy akkor kezdhet el bányászni, ha át van sorolva. Azt viszont 
feltételként szablyák az engedélyek beszerzésénél, hogy az átsorolás már meglegyen. Tervezői 
tapasztalata az, hogy a tulajdonos egyszerre indítja meg az önkormányzati hatáskörbe tartozó TSZT 
módosítást és emellett megkezdi a megfelelő környezetvédelmi hatóságnál a bánya engedélyeinek 
a beszerzését, a tevékenységest pedig csak abban az esetben kezdheti meg, ha már minden adott, 
tehát megtörtént az átsorolás és kiadásra kerültek a szükséges engedélyek is. 
 
Bukodi Károly polgármester: Orgován Ádám szeretne hozzászólni, ezért szavazást kér a 
következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megadja a hozzászólás lehetőségét Orgován 
Ádám számára. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

284/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megadja a hozzászólás lehetőségét Orgován 
Ádám számára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
 
Orgován Ádám: Annyit szeretne kérni a Képviselő-testülettől, hogy az összes jövőbeni bánya 
esetében vizsgálja meg azt, hogy Ócsa rendelkezik egy európai szintű védettségű láperdővel, hogy 
egy ilyen bányának a hidrogeológiai hatásait egy kertészmérnök nem biztos, hogy átérzi. Illetve 
gondolják meg azt, hogy gyermekeiktől, unokáiktól el kívánják-e venni azt az értéket, amit ez a 
láperdő jelent. Ócsára nem folyik be víz, viszont egész évben folyik ki róla. három m2-nyi vízterület 
kb. egy m3 vizet párologtat el a levegőbe egy nyári napon, amit a környező talajvízrétegekből szív 
ki a bánya területe.  
 
Vojnits Csaba Ferenc főépítész: Ezt nem vitatja, azonban ő nem szakember. Azonban ez nem 
ugyanaz a kérdéskör. Az Önkormányzatnak nem az a hatásköre, hogy a környezetvédelmi 
szempontokaz ebben az esetben mérlegelje, hiszen nincs közöttük környezetvédelmi szakember. 
Csupán a településszerkezeti terv módosításáról dönt, mely egy hosszú távú, előre 
mutatóelképzelést jelent. 
Amennyiben az önkormányzat átsorolja a területet bányává, de később a vállalkozó nem kapja meg 
az engedélyét, mert nem felel meg valami olyan szabálynak, aminek meg kellene, akkor ő, mint 
tulajdonos megteheti, hogy visszasorolja a területet. Amiről a felszólaló beszélt egy szempont lehet, 
de nem az önkormányzatnak kell ezt vizsgálnia, hanem a környezetvédelmi hatóságnak, mikor 
kiadja számára az engedélyt. Ha a szükséges szempontoknak megfelel és megkapja az engedélyt 
akkor úgy gondolja, hogy a Képviselő-testület nem jobb szakember, mint a környezetvédelmi 
hatóság. 
 
Bukodi Károly polgármester: Perkins Anita szeretne hozzászólni, ezért szavazást kér a 
következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megadja a hozzászólás lehetőségét Perkins 
Anita számára. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

285/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megadja a hozzászólás lehetőségét Perkins 
Anita számára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
 
Perkins Anita: Elmondja, hogy talajvíz szakértő a végzettsége, ezt kutatja. Sima egyszerű fizika, 
hogy a víz magasabb részről lejjebb folyik, tehát a bánya megnyitása az egész falura, a falu 
ivóvízkészletére kihatással van. A falu nevében egy teljes, szakszerű kivizsgálást szeretne kérni. 
 
Bukodi Károly polgármester: Megteszik a város nevében. 
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Vojnits Csaba Ferenc főépítész: Az előző válaszában elhangzott, hogy nem vitatja, ő nem 
szakember, lehet ilyen hatása. Csak annyit mond, hogy az önkormányzatnak ebben a fázisban ezt 
nem feladata vizsgálni. A Településszerkezeti Terv módosítása mellett döntve elindul egy tervezési 
folyamat, melyet egy külön kormányrendelet határoz meg. Elindul a tervezési folyamata és el kell 
küldeni államigazgatási egyeztetésre, melynek keretében az összes érintett hatóságnak megküldésre 
kerül. 
 
Perkins Anita: Mivel a láperdő Ócsa tulajdona, kérdezi, hogy lehetne-e egy valamilyen értéket erre 
a területre tenni, ha esetleg ebben valami kár keletkezik, akkor város kártalanításra kerül? 
 
Vojnits Csaba Ferenc főépítész: A kérdést érti, de ez nem szakmai kérdés, így erre nem tud 
válaszolni. 
 
Török László képviselő: Elmondja, 60-as – 70-es években került ide a Duna Kavics elnevezésű 
sóderbánya és megkezdte a munkálatokat és nem is volt addig semmi baj, míg 1974-ben a vizeserdőt 
természetvédelmi területté nyilvánították. A 90-es években előfordult Ócsán, hogy eltűnt a talajvíz 
és a kiadott engedélyek nagytöbbsége az mind a csatornán túl volt, a csatornán innen egyetlen 
engedélyt sem adott ki a hatóság. Az Ócsai Önkormányzat védetté nyilvánította a sóderbánya 
melletti területet azért, hogy a Duna Kavics ne tudjon terjeszkedni. A rossz híre az, hogy ők 30m-
es mélységben szedték ki a sódert és megkapták azengedélyt, hogy az eocén rétegig, 100m-re 
lemenjenek, ebből az következik, hogy amikor párolog a víz a bányákból, akkor kiszívja a vizet és 
kiszívja a természetvédelmi területről és Ócsáról az összes vizet. Meg kell kérdezni a gazdákat, hogy 
egy meleg napon mennyit esik a talajvízszint a kutakban. Amennyiben hozzájárulnak az 
engedélyhez, abban az esetben ezt kockáztatják. Javasolja a Képviselő-testület számára, hogy 
gondolja meg a két bányát. Bugyitól egészen Ráckevéig több bánya van, egészen 20.000 ha 
vízfelület. Itt engedélyt kellene adni egy 150 ha-os terület megnyitására, ami itt van a csatornán 
innen. A bányakapitányság míg működött, addig senki nem kapott engedélyt, mivel a talajvizet 
elszippantja ócsáról. Főépítész úr említette a rendeletet, hogy hogyan működik, ez most megfordult 
és ellentmondásos. Előszeretettel először mindig a HÉSZ-t próbálják módosítani és utána intézik 
az engedélyeket. Ez nem így működött régen. 2014-ombudsmani állásfoglalás, átküldi majd 
átolvasásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Kicsit sarkosan fog fogalmazni, de ne kábítsák egymást azzal, hogy 
mi történt 20-30 évvel ezelőtt. Itt élnek mindannyian Ócsán, egészségesek és van víz. Bugyin sem 
haltak szomjan és Ráckevén sem apadt ki a Duna. Az, hogy mi fog történni 10-20-30 év múlva, 
nem csak attól függ, hogy van-e víz, hogy hol van bánya. Nem fog klímavészhelyzetet hirdettetni a 
Képviselő-testülettel. Nem csak azért van alacsonyan a talajvíz, mert van a település mellett egy 
bánya, hanem mert változik az egész éghajlat és melegebbek vannak. Úgy gondolja, hogy nem csak 
egy bánya miatt lehet kevesebb víz a kútban, hanem az időjárás miatt is, de pont a környező 
települések példája is azt mutatja, hogy nem tűnt el a víz. Sódert ott lehet bányászni, ahol van, itt 
van az Alföldön és ráadásul ezen a környéken. De mi történik akkor, ha nem adnak engedélyt? 
Fogja magát a Lavinamix, a 10. legnagyobb adózó, bezárja a bányát és vesz Bugyin egy telket, ahol 
újrakezdi ezt a tevékenységet. Vesztettek egy adózót, de a kiesett összeget majd beszedi az 
Önkormányzat máshonnan. Ez egy huszadrangú szempont. 
Kérdezi, hogy építkezni miből fognak, ha mindenki elzárkózik attól, hogy bányát nyissanak? Sóder 
kell, az útépítéshez kell a sóder. Igazából vannak gazdasági érdekek is és most ne a cégét nézzék. 
Megy az építőipar az országban, az Önkormányzat is éppen aszfaltoz, ehhez is kell sóder, ha 
mindenki bezárja a bányákat, akkor majd külföldről hozzák a sódert? Úgy gondolja, hogy minden 
ilyen kérdés, hogy mi lesz 20 év múlva, az feltételezés. Ami itt volt és a Durházi úrral a kapcsolatot 
sikerül 2006-ban rendbe hozni, amit az előző Képviselő-testületek okoztak a kavicsbányával 
kapcsolatosan. Itt a víz. Minden, ami le van védve államilag, a DINPI által, azt nem akarják bántani, 
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hanem egyszerűen meghallgatva az észérveket, legyenek. Azt nem említette Török László képviselő 
úr, hogy volt egyszer egy olyan is, hogy Budapest szemetét akarta – Demszky Gábor volt a 
főpolgármester – kihozni ide Ócsára, arra 17 ha-ra ott hátul, amit az akkori Képviselő-testület nem 
engedett, mert majd a patkányok bejönnek Ócsára. Elvitték ezért Pusztazámorra, iskolákat épített 
a főváros, utakat aszfaltoztak le és ott is vidáman laknak a településen és nem mennek be a 
patkányok. Kicsit a jogos félelmek mellett kicsit használják az agyuknak azt a gazdasági részét, hogy 
van itt más érdekeltség is, nem csak az, hogy mindent akadályozzanak meg. Egyébként pedig a 
HÉSZ módosításáról beszélnek, menjenek sorba. 
 
Török László képviselő: Összesen 25 bányanyitási engedély van kiadva Ócsa és Bugyi és Ráckeve 
felé és összesen van 56 bánya, amit folyamatosan nyitogatnak. Úgy gondolja, hogy ezekből a 
jövőben is lesz sóder, ő csak Ócsát és a természetvédelmi területet félti. Ne feledkezzenek meg a 
gazdákról sem, ha valóban komoly gond lesz a talajvízzel, ahogyan volt korábban, nem tudtak 
locsolni, akkor tűntek el a kutakból a vizek, akkor lett leállítva a bánya terjeszkedése. Akkor is ellene 
fog szavazni. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: Úgy gondolja, hogy meggondoltan kell ezt kezelni, mert már-már 
armageddonszerű katasztrófával riogatást érez a mögött, hogy egy ilyen bánya megnyílik, vagy 
inkább megnyílna, tehát a lehetősége. Alsónémedi környékén is vannak régi bányák, abból lettek 
horgásztavak, vagy üdülőövezet. A talajvíz nem mindig azért tűnik el, mert egy bánya elszívja, 
hanem mert 3-4 évig nagyon csapadékszegény időjárás van. Mindig nagyon népszerű egy 
környezetvédelmi zászlót vinni maguk előtt és azt hangoztatni, hogy megvédik a természetet és az 
unokáikat. Így volt ez Nagymaros esetében is, mikor meglovagolták ezt a témát és aztán a Szlovákok 
meg is építették és nem ment tönkre a természet, a Duna ugyanúgy folyik, viszont nagyon sok 
villamosenergiát termelnek. Ezt a nagypolitika is kihasználta a dolgokat. Úgy gondolja, hogy adják 
meg a lehetőséget, hiszen, ha a hatóságok nem adják meg az engedélyt, akkor nem lesz semmi. A 
város érdekét nézve például iparűzési adóbevételtől is elesik a város.  
 
Bukodi Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy pro és kontra is elhangzottak érvek és ezt 
tudnák is még folytatni, ezért úgy gondolja, hogy térjenek át a szavazásra. Minden határozat 
esetében külön szavaznak, ahogyan azt a tegnapi napon a Városfejlesztési Bizottság is tette, mely 
minden határozatot támogatott és javasolta elfogadásra. Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerint a hatályos Településrendezési tervek 
módosítását a 0478/2 helyrajzi számú terület vonatkozásában, azon új bányaterület 
kijelölése érdekében. 

2.)  felkéri a Polgármestert, az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátására. 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 2 ellene és 1 tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

286/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
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szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerint a hatályos Településrendezési tervek 
módosítását a 0478/2 helyrajzi számú terület vonatkozásában, azon új bányaterület 
kijelölése érdekében. 

2.)  felkéri a Polgármestert, az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---2.) polgármester 
 
Bukodi Károly polgármester: Megkéri Perkins Anitát, hogy tegye el telefonját, és ne készítsen 
felvételt, mert erre előzetesen nem tett engedélyt, illetőleg tájékoztatja arra vonatkozóan, hogy amit 
fel vett, annak felhasználásához is hozzájárulást kell kérnie. Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerint a hatályos Településrendezési tervek 
módosítását a 0490/7, 0490/19-22, 0490/24-82, 0490/120-121, 0490/123-124, 0495 
helyrajzi számú telkek alkotta terület vonatkozásában, azon részben új bányaterület 
kijelölése, részben meglévő bányaterület bővítése érdekében. 

2.)  felkéri a Polgármestert, az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátására. 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 3 ellene és 1 tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

287/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerint a hatályos Településrendezési tervek 
módosítását a 0490/7, 0490/19-22, 0490/24-82, 0490/120-121, 0490/123-124, 0495 
helyrajzi számú telkek alkotta terület vonatkozásában, azon részben új bányaterület 
kijelölése, részben meglévő bányaterület bővítése érdekében. 

2.)  felkéri a Polgármestert, az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---2.) polgármester 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerint a hatályos Településrendezési tervek 
módosítását a 0514/3 helyrajzi számú terület vonatkozásában, az azon kijelölt K-Mü 
jelű, beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi építési övezet módosítása 
érdekében. 
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2.)  felkéri a Polgármestert, az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátására. 

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

288/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerint a hatályos Településrendezési tervek 
módosítását a 0514/3 helyrajzi számú terület vonatkozásában, az azon kijelölt K-Mü 
jelű, beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi építési övezet módosítása 
érdekében. 

2.)  felkéri a Polgármestert, az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---2.) polgármester 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerint a hatályos Településrendezési tervek 
módosítását a 0195/1, 0195/2 és 0195/3 helyrajzi számú telkek alkotta terület 
vonatkozásában, azon a hatályos Településszerkezeti tervnek megfelelő, 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezet kijelölése érdekében. 

2.)  felkéri a Polgármestert, az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátására. 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 ellene szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

289/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerint a hatályos Településrendezési tervek 
módosítását a 0195/1, 0195/2 és 0195/3 helyrajzi számú telkek alkotta terület 
vonatkozásában, azon a hatályos Településszerkezeti tervnek megfelelő, 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezet kijelölése érdekében. 

2.)  felkéri a Polgármestert, az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátására. 
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Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---2.) polgármester 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerint a hatályos Településrendezési tervek 
módosítását a 0259/118-119, 0259/77 és 0259/25 helyrajzi számú telkek alkotta terület 
vonatkozásában, azon a meglévő mezőgazdasági terület helyett, a valós funkciónak 
(lovasfarm) jobban megfelelő, beépítésre nem szánt különleges rekreációs célú 
terület kijelölése érdekében. 

2.)  felkéri a Polgármestert, az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátására. 

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

290/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerint a hatályos Településrendezési tervek 
módosítását a 0259/118-119, 0259/77 és 0259/25 helyrajzi számú telkek alkotta terület 
vonatkozásában, azon a meglévő mezőgazdasági terület helyett, a valós funkciónak 
(lovasfarm) jobban megfelelő, beépítésre nem szánt különleges rekreációs célú 
terület kijelölése érdekében. 

2.)  felkéri a Polgármestert, az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátására. 

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

 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerint a hatályos Településrendezési tervek 
módosítását a 1912/2 helyrajzi számú telek vonatkozásában, a teljes telek Vt-2 jelű, 
településközponti vegyes építési övezetbe sorolása érdekében. 

2.)  felkéri a Polgármestert, az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátására. 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
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291/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerint a hatályos Településrendezési tervek 
módosítását a 1912/2 helyrajzi számú telek vonatkozásában, a teljes telek Vt-2 jelű, 
településközponti vegyes építési övezetbe sorolása érdekében. 

2.)  felkéri a Polgármestert, az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---2.) polgármester 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerint a hatályos Településrendezési tervek 
módosítását a 2077 helyrajzi számú telek vonatkozásában, a telken kialakítandó 
tűzoltószertár megvalósíthatósága érdekében. 

2.)  felkéri a Polgármestert, az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátására. 

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

292/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerint a hatályos Településrendezési tervek 
módosítását a 2077 helyrajzi számú telek vonatkozásában, a telken kialakítandó 
tűzoltószertár megvalósíthatósága érdekében. 

2.)  felkéri a Polgármestert, az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---2.) polgármester 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerint a hatályos Településrendezési tervek 

módosítását a Helyi Építési Szabályzat és a jármŐvek parkoló- és tárolóhelyei 

kialakításáról és a jármŐvek parkolási rendjének szabályozásáról szóló 1/2007. 
(I.31.) számú önkormányzati rendelet jogharmonizációjának elvégzése érdekében, 

https://ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/1_2007._i.31.__173353.pdf
https://ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/1_2007._i.31.__173353.pdf
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az országos településrendezési és építési követelményekrŐl szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésének értelmében, kiegészítve azt a Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási terv technikai jellegű pontosításaival. 

2.)  felkéri a Polgármestert, az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátására. 

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

293/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerint a hatályos Településrendezési tervek 

módosítását a Helyi Építési Szabályzat és a jármŐvek parkoló- és tárolóhelyei 

kialakításáról és a jármŐvek parkolási rendjének szabályozásáról szóló 1/2007. 
(I.31.) számú önkormányzati rendelet jogharmonizációjának elvégzése érdekében, 

az országos településrendezési és építési követelményekrŐl szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésének értelmében, kiegészítve azt a Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási terv technikai jellegű pontosításaival. 

2.)  felkéri a Polgármestert, az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátására. 

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

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsai Kisbíró szerkesztéséről és tördeléséről 
 

Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatás, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: Gazdasági Bizottság is javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba: Az Ügyrendi Bizottság is javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Kisbíró helyi önkormányzati havilap szerkesztésével és tördelésével kapcsolatos 
feladatok ellátása tárgyában az Egressy Gábor Nonprofit Kft.-vel 2018. december 20. 
napján kötött vállalkozási szerződést – figyelemmel a 30 napos felmondási időre – 2019. 
december 31. napi hatállyal felmondja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt vállalkozási szerződés felmondásával 
kapcsolatos adminisztrációs teendőket végezze el. 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 

https://ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/1_2007._i.31.__173353.pdf
https://ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/1_2007._i.31.__173353.pdf
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Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

294/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) az Ócsai Kisbíró helyi önkormányzati havilap szerkesztésével és tördelésével kapcsolatos 

feladatok ellátása tárgyában az Egressy Gábor Nonprofit Kft.-vel 2018. december 20. 
napján kötött vállalkozási szerződést – figyelemmel a 30 napos felmondási időre – 2019. 
december 31. napi hatállyal felmondja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt vállalkozási szerződés felmondásával 
kapcsolatos adminisztrációs teendőket végezze el. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2019. december 31. 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Kisbíró helyi önkormányzati havilap szerkesztésével és tördelésével kapcsolatos 
feladatok ellátására Paksi Zita egyéni vállalkozót bízza meg 2020. január 1. napjától 
határozatlan időre havi bruttó 186.000 Ft vállalkozási díj ellenében. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés előkészítésére 
és felhatalmazza annak aláírására. 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

295/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Kisbíró helyi önkormányzati havilap szerkesztésével és tördelésével kapcsolatos 
feladatok ellátására Paksi Zita egyéni vállalkozót bízza meg 2020. január 1. napjától 
határozatlan időre havi bruttó 186.000 Ft vállalkozási díj ellenében. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés előkészítésére 
és felhatalmazza annak aláírására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2019. december 31. 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft., valamint az Egressy Gábor 
Nonprofit Kft. ügyvezetőinek évvégi jutalmazásáról 
 

dr. Gallai Zoltán képviselő: Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba: Bejelenti érintettségét és nem kíván szavazni a napirendről. 
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Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) dr. Buzáné Icsó Zsuzsannát, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét 
a 2019. évben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként egy havi munkabérével 
megegyező összeggel, azaz bruttó 384.000,- Ft-tal jutalmazza, amelyet Ócsa Város 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott összeg kifizetéséről 
gondoskodjon. 

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

296/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) dr. Buzáné Icsó Zsuzsannát, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét 
a 2019. évben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként egy havi munkabérével 
megegyező összeggel, azaz bruttó 384.000,- Ft-tal jutalmazza, amelyet Ócsa Város 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott összeg kifizetéséről 
gondoskodjon. 

 
Határidő: 1.)---, 2.) azonnal és 2019. december 31.  
Felelős: 1.) ---, 2.) polgármester 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Paksi Zitát, mint az Egressy Gábor Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 2019. évben végzett 
kiemelkedő munkája elismeréseként egy havi munkabérével megegyező összeggel, azaz 
bruttó 384.000,- Ft-tal jutalmazza, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott összeg kifizetéséről 
gondoskodjon. 

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

297/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Paksi Zitát, mint az Egressy Gábor Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 2019. évben végzett 
kiemelkedő munkája elismeréseként egy havi munkabérével megegyező összeggel, azaz 
bruttó 384.000,- Ft-tal jutalmazza, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott összeg kifizetéséről 
gondoskodjon. 
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Határidő: 1.)---, 2.) azonnal és 2019. december 31.  
Felelős: 1.) ---, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 

4.10. Tárgy: Döntés a polgármester 2019. évben végzett munkájának elismeréséről 
 

Icsó László Csaba: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Bejelenti érintettségét, nem kíván szavazni a napirendről. Szavazást 
kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester részére a 2019. 
évben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként egy havi illetményével megegyező összeg 
kifizetését rendeli el. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

298/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester részére a 2019. 
évben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként egy havi illetményével megegyező összeg 
kifizetését rendeli el. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: pénzügyi irodavezető 
 
 
Napirend tárgya: 

4.11. Tárgy: Döntés fel nem használt támogatásról 
 

dr. Gallai Zoltán képviselő: Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.) az Ócsai Hagyományőrző Egyesület (székhelye: 2364 Ócsa, Kiss J. u. 1/F., adószám: 
18849817-2-13, képviseletében: Rácz János elnök) részére a 49/2019. (II. 27.) számú határozata 
alapján a 2019. évi Ócsai Juhfesztivál megrendezéséhez nyújtott 100.000 Ft támogatási összeg 
2020. költségvetési évre történő átviteléhez nem járul hozzá, annak 2019. december 31. napjáig 
történő visszautalásának van helye. 

2.)  felkéri a Polgármestert, hogy az összeg visszautalásával kapcsolatos tájékoztatást adja meg 

Ócsai Hagyományőrző Egyesület számára, tájékoztassa továbbá arról, hogy amennyiben a 
2020. évre kíván támogatási összeg iránt igényt benyújtani, azt 2020. január 1. napját követően 
teheti meg. 

3.) felkéri a Pénzügyi irodavezetőt, hogy a támogatási összeg visszafizetésével kapcsolatos 
adminisztrációs feladatokat tegye meg. 
 

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

299/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.) az Ócsai Hagyományőrző Egyesület (székhelye: 2364 Ócsa, Kiss J. u. 1/F., adószám: 
18849817-2-13, képviseletében: Rácz János elnök) részére a 49/2019. (II. 27.) számú határozata 
alapján a 2019. évi Ócsai Juhfesztivál megrendezéséhez nyújtott 100.000 Ft támogatási összeg 
2020. költségvetési évre történő átviteléhez nem járul hozzá, annak 2019. december 31. napjáig 
történő visszautalásának van helye. 

2.)  felkéri a Polgármestert, hogy az összeg visszautalásával kapcsolatos tájékoztatást adja meg 

Ócsai Hagyományőrző Egyesület számára, tájékoztassa továbbá arról, hogy amennyiben a 
2020. évre kíván támogatási összeg iránt igényt benyújtani, azt 2020. január 1. napját követően 
teheti meg. 

3.) felkéri a Pénzügyi irodavezetőt, hogy a támogatási összeg visszafizetésével kapcsolatos 
adminisztrációs feladatokat tegye meg. 
 

Határidő: 1---, 2.) – 3.) 2019. december 31. 
Feleős: 1.) ---, 2.) polgármester, 3.) pénzügyi irodavezető 
 
 
Napirend tárgya: 

4.12. Tárgy: Döntés az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés 
terhére benyújtott támogatási kérelméről 
 

dr. Gallai Zoltán képviselő: Gazdasági Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmében foglalt 1.000.000 
Ft-nak megfelelő összeget a 2020. évi költségvetésében a támogatások között szerepeltetni 
fogja.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakat vegye figyelembe Ócsa Város 
Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezésekor. 

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

300/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmében foglalt 1.000.000 
Ft-nak megfelelő összeget a 2020. évi költségvetésében a támogatások között szerepeltetni 
fogja.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakat vegye figyelembe Ócsa Város 
Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezésekor. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2020. február 15.  
Felelős: 1.)--,  2.) polgármester 
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Napirend tárgya: 

4.12. Tárgy: Döntés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa tagjának delegálásáról 
 

Bukodi Károly polgármester: A napirend a mai napon került kiküldésre, ezért pár mondatban 
összefoglalja. Kecskeméti székhelyű cég végzi Ócsán és a környező településeken a kommunális 
hulladék begyűjtsék. Ott is vannak taggyűlések, melyre annak érdekében, hogy ne kelljen minden 
település polgármesterének jelen lennie, képviselőket delegálnak. A környékbeli települések úgy 
döntöttek, hogy ebbe a társulásba Alsónémedi polgármesterét delegálja. Mivel a választások során 
Alsónémedi polgármestere személyében változás történt, így arról szükséges határozatot hozni, 
hogy a Képviselő-testület továbbra is Alsónémedi polgármesterét delegálja. Szavazást kér a 
következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
tagjának Alsónémedi Nagyközség Polgármesterét, dr. Tüske Zoltánt delegálja. 

2.) felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakról Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatát tájékoztassa. 

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

301/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
tagjának Alsónémedi Nagyközség Polgármesterét, dr. Tüske Zoltánt delegálja. 

2.) felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakról Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatát tájékoztassa. 

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

4.12. Tárgy: Karácsonyi csomag juttatása szociálisan rászorult személyek részére 
 

Bukodi Károly polgármester: Ahogyan azt a ciklus elején említette, vannak szociális 
intézkedések. Ilyen az Ócsai Életút Program, melynek 3 fázisa is van, emellett 3 mázsa tűzifával 
szokták támogatni a rászorulókat minden évben.  
Mivel jól gazdálkodott a Képviselő-testület és maradt még elkölthető pénzösszeg, valamint 
jelentkezett egy cég is, hogy rászorult családok számára élelmiszercsomagot juttatnának el. 
Megkérdezésre kerültek ezzel kapcsolatosan a hivatalos szervek, mint a Családsegítő Szolgálat, a 
Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete és az Ócsai Polgármesteri Hivatalnak is rendelkezésére áll 
egy nyilvántartás, azon személyekről, akik számára rendszeres segélyt szoktak juttatni. 150 családot 
írtak össze, akiknek tudnának juttatni csomagot, 3 árkategóriában, alapvető élelmiszerekből. Úgy 
számolták, hogy 1.000.000 Ft-os keretösszegből meg tudnák ezt oldani. Szavazást kér a 
következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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1.) Ócsa közigazgatási területén belül lakó - ócsai lakcímmel rendelkező -, nehéz szociális 
helyzetben lévő családok és egyedül élő személyek részére 2019. december hónapban 
egyszeri alkalommal természetbeni támogatásként összesen max. 1.000.000 Ft keretösszeg 
értékben élelmiszercsomagot biztosít az alábbiak szerint: 

- a gyermek nélküli, vagy egyedül élő rászoruló személyek számára az 1. csomag 
(bruttó: 4.323 Ft), 

- az 1-2. gyermekkel rendelkező rászoruló családok számára a 2. csomag (bruttó: 
5.610 Ft), továbbá  

- a 3-4. gyermekkel rendelkező családok számára a 3. csomag (bruttó: 6.288 Ft) kerül 
megrendelésre. 

2.) az Ócsai Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője közreműködésével kiválasztott szociálisan 
rászorulók 1.) pontban foglaltak szerinti természetbeni ellátása érdekében felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett dologi 
kiadásokon belül a szociális juttatások terhére 1.000.000 Ft keretösszegig a rászorulók 
ellátásáról az R1 Gastro Hungary Kft. bevonásával gondoskodjon.  

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

302/2019. (XI. 27.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2.) Ócsa közigazgatási területén belül lakó - ócsai lakcímmel rendelkező -, nehéz szociális 
helyzetben lévő családok és egyedül élő személyek részére 2019. december hónapban 
egyszeri alkalommal természetbeni támogatásként összesen max. 1.000.000 Ft keretösszeg 
értékben élelmiszercsomagot biztosít az alábbiak szerint: 

- a gyermek nélküli, vagy egyedül élő rászoruló személyek számára az 1. csomag 
(bruttó: 4.323 Ft), 

- az 1-2. gyermekkel rendelkező rászoruló családok számára a 2. csomag (bruttó: 
5.610 Ft), továbbá  

- a 3-4. gyermekkel rendelkező családok számára a 3. csomag (bruttó: 6.288 Ft) kerül 
megrendelésre. 

2.) az Ócsai Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője közreműködésével kiválasztott szociálisan 
rászorulók 1.) pontban foglaltak szerinti természetbeni ellátása érdekében felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett dologi 
kiadásokon belül a szociális juttatások terhére 1.000.000 Ft keretösszegig a rászorulók 
ellátásáról az R1 Gastro Hungary Kft. bevonásával gondoskodjon.  

 
Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal és 2019. december 31. 
Felelős:  1.)-2.) polgármester 
 

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

 
Bukodi Károly polgármester: Az a megtiszteltetés érte, hogy a Kertváros Társulási Tanács ülésén 
a Tanács alelnökévé választotta. 
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November 27-e a véradók napja, mely alkalomból a Magyar Vöröskereszt tartott egy ünnepi gyűlést 
a Zserbóban, ahol különböző díjakat osztottak ki, mely során Ócsa Város Önkormányzata számára 
támogatói oklevelet adományozott. 
Azt mindenki tudja, hogy a hétvégén kezdetét veszi az adventi időszak. Az volt eddig a szokás, 
hogy a városnak is van egy adventi koszorúja, mely minden vasárnap az egyik felekezetnél jelenik 
meg és a városi koszorún is meggyullad egy-egy gyertya. Az első vasárnap során a református 
templomban lesz a koszorú, ahol Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr is jelen lesz és mond 
ünnepi köszöntőt, Nt. Hantos Péter református lelkipásztor felkérésére. A Képviselő-testületet 
Alpolgármester asszony Murinainé Murár Emília fogja képviselni. Következő vasárnap a Baptista 
Egyháznál lesz, ahol Darócziné Kozma Judit fogja képviselni az önkormányzatot, a harmadik 
vasárnapon a Katolikus Egyháznál jómaga lesz jelen. Advent utolsó vasárnapján pedig az Egressy 
Gábor Szabadidőközpontban kerül meggyújtásra a negyedik gyertya az ünnepi koncert előtt. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Halászy Károly utcában lakók keresték meg azzal a kéréssel, 
hogy van ott egy a Katona József utcát a Halászy Károly utcával összekötő kis utca, ahol nincsen 
közvilágítás. Arra kéri az Önkormányzatot, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy minél 
hamarabb lehet-e oda olyan közvilágítást feltenni, ami napelemmel működik és nem kell 
közvilágítási hálózatot kiépíteni. 
 
Krisztián László képviselő: Kérdezi, hogy az Egressy Gábor Szabadidőközpontban lesz 
valamilyen városi megemlékezés is, vagy kifejezetten a koncertre kerül sor? 
 
Bukodi Károly polgármester: Az elmúlt években van egy adventi rendezvénysorozata a 
művháznak, mai megkezdődik már a hétvégén egy előadással, lesz mikulásvonat és azon a 
vasárnapon lesz adventi koncert. 
 
Orgován Ádám: Az ülés elején már szóba került az inárcsi tervezett naperőmű vezetékének az 
elvitele, hallották, hogy az engedélyezési eljárás hivatalosan még nem indult meg. Amit Jegyző úr is 
említett beadványt, azt az önkormányzatnak, képviselőknek címezték, főépítész úr foglalkozott 
vele. Most szeretne átadni egy másik iratot, amiből a képviselők is tudnak tájékozódni, hogy hol 
tart most az ügy és arra szeretné kérni a Képviselő-testületet, hogy képviselje a gazdák érdekeit. 
Próbálják meg a most folyó mezőgazdasági termelést fenntartani. Egy ilyen vezeték megépítése 
szinte ellehetetleníti alatta a termelést. 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr is tud 
erről, hiszen a megbeszélést követően beszéltek erről. Természetesen az Önkormányzatnak is az 
az érdeke, hogy a vezeték olyan helyen menjen, ami legtávolabb esik a várostól, illetőleg, ahol nem 
zavarja a termelést. 
 
A napirendek megtárgyalását követően a polgármester zárt ülést rendelt el. 
 

k.m.f 
 
 
 

 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


