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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 29. napján tartott 
üléséről. 
 
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 képviselő 
 
dr. Molnár Csaba jegyző 
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
9 fővel határozatképes. Még a napirendet megelőzően tervezett egy napirend előtti felszólalást, 
melyet meg is kezd. Kérdezi Valóczki Melinda Andrea képviselő asszonyt és Török László 
képviselő urat, hogy értesítették-e a gazdákat? 
 
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Mindenkit értesített telefonon. 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszöni, üdvözli a megjelenteket. Szeretné, ha komoly mederben 
folyna a munka, mert úgy érzi, hogy kezd nevetségessé és komolytalanná válni akár a hozzáállás, 
akár az értesítés. Azért kérte, hogy mindenki legyen itt, mivel olyan információ jutott el hozzá, hogy 
magokhoz a földhasználókhoz, legalábbis nem mindenkihez jutnak el az információk. Két dolgot 
szeretne kérni. A december havi ülésen, miután megállapodtak abban, hogy az Önkormánytat 
megára veszi a feladatot, hogy ezt viszik és amint hír van, a Képviselő-testületet és a 
földtulajdonosokat is értesíti. Van hír. Mielőtt ezt elmondaná, szeretne néhány szót elmondani. 
Először a földtulajdonosokhoz. Tisztelettel szeretné kérni, ha már megbízták az Önkormányzatot, 
akkor ne hozzák kellemetlen helyzetbe, azzal a gyerekes viselkedéssel, mint ami 10-én folyt, hogy 
szinte mindenki autóval ment eléjük, figyelték, hogy hol állnak meg, majd pedig autókkal mentek 
utánuk. Nem tudja mit gondoltak, hogy mit fognak csinálni. Azért nem hívott senkit mert úgy 
gondolta, hogy jelen helyzetben a földtulajdonosoknak nincs ott helye. Kicsit megalázó volt, hogy 
szembe jött velük egy autó, aztán egy másik rájuk fordult, majd az útkereszteződésben is állt valaki. 
Ha nem bíznak az Önkormányzatban és benne, akkor szóljanak, mert egyébként sincs semmi közük 
hozzá és intézzék ők a továbbiakban. Ugyanezt szeretné kérni a Képviselő-testület tagjaitól is. 
Akinek nem inge ne vegye magára. Nem kell a Pipacs utcában járkálni és aláírást gyűjteni és ott a 
lakosokat azzal hergelni, hogy a hátuk mögött megy el a vezeték. Még terv és még szó sincs róla. 
Mindenki letette a képviselői esküt, hogy a városért a város érdekében dolgozik. Ami a helyzetet 
illeti, január 10-én bejárták az útvonalat, hogy megnézzék, el lehet-e vinni Önkormányzati területen 
ezt a vezetéket és földben. Jó híre van, a napelem parktól, egészen a trafóállomásig, Önkormányzati 
út alatt el lehet vinni ezt a vezetéket, tehát gyakorlatilag nem fogja érinteni senkinek a földjét. Abban 
a formában pedig végképp nem, ahogyan ez annak idején elindult. A beruházó és két mérnöke és 
főépítész úr volt kint. Azzal váltak el, hogy most geodéziai felmérést végeznek, térképet készítenek, 
ráteszik a felmérést a térképre és mikor ez megvan, akkor tudnak tovább lépni. Ekkor lesz az a 
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pont mikor tudnak újabb tájékoztatást adni. Ez a felmérés legkorábban február végére várható, 
addig mindenkitől nyugalmat és önuralmat kér. 
 
A napirendekkel kapcsolatosan kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata, ha nincs, 
szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet tárgyalásra elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

3/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet 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: …./2020./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(költségvetési előirányzat módosítás) 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése (ELSŐ OLVASAT) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.3. Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó 
gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.5. Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4. Aktuális napirendek: 
 

4.1. Tárgy: Döntés az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelméről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.2. Tárgy: A Nagykadácsi Kft. gazdasági beszámolója 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(…….) önkormányzati 
rendelet-tervezete Ócsa város helyi építési szabályzatáról szóló 4/2017. (IV.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.4. Tárgy: Az Ócsa 04/10 helyrajzi számú ingatlant érintő kérvény elbírálása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.5. Tárgy: Döntés a Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a 
települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén elnevezésű 
pályázat keretében közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, valamint felelős műszaki ellenőri 
feladatokat ellátó szakértő kiválasztásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.6. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bizottságai munkatervének 
elfogadása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.7. Tárgy: Döntés az Ócsai Térfigyelő rendszer bővítéséről, egyes elemeinek áthelyezéséről, 
valamint korszerűsítéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4.8. Tárgy: Döntés az ócsai közterületi térfigyelő rendszernek a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság, Dabasi Rendőrkaptányság térfigyelő rendszerébe történő bekapcsolásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.9. Tárgy: Az Egészségház helyiségeinek bérleti díjának felülvizsgálata 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4.10. Tárgy: Döntés az Erdei Iskola Program megrendezéséhez kért támogatási kérelemről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.11. Tárgy: A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete támogatás iránti kérelmének elbírálása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

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

8.1. Tárgy: Az I. számú háziorvosi praxis meghirdetésére beérkezett pályázatok elbírálása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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8.2. Tárgy: Döntés ingatlan megvásárlásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
8.3. Tárgy: Az ún. Ócsai Szociális Lakóparkban található lakóingatlanokkal kapcsolatos egyes 

döntések meghozatala 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

8.4. Tárgy: Döntés az ócsai 092/2 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan megközelítését biztosító utak 
járhatóvá tételéről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

8.5. Tárgy: A köztartozásmentes adózói nyilvántartásba történő felvétel kötelező igazolása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 
2.1 Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

4/2020. (I. 29) 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 
 
Bukodi Károly polgármester: Az elmúlt hónaphoz képest nincs változás, új dologról nem tud 
beszámolni. 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: 
 

5/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Napirend tárgya: 
3.1.Tárgy: …./2020./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2019. 
évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetési 
előirányzat módosítás) 
 
Bukodi Károly polgármester: Rendeletmódosítás következi a Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi 
Bizottság is tárgyalta, elnök urakat kérdezi. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület számára. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2020. (….) önkormányzati rendelete 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: 
1.703.988.795 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-hétszázháromezer-kilencszáznyolcvannyolcezer-hétzázkilencvenöt 
forintban határozza meg. 

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

 

1.434.900.797 Ft Költségvetési bevétellel 

-1.668.490.857 Ft Költségvetési kiadással 

- 233.590.060 Ft Költségvetési egyenleggel 

 
 
 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  
 (-5.717.953 Ft) +(-227.872.107) Ft= - 233.590.060 Ft/ 
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(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 76.248.592  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 
forintban 

(3) Önkormányzati működés támogatásai: 518.995.958 
 

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: 1.703.988.795 

 

forintban 

(6) Önkormányzat működési kiadásai: 1.232.918.750 
 

1.) Személyi juttatások 418.280.150 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok   92.514.437 

3.) Dologi kiadások 477.428.616 

4.) Egyéb működési célú kiadások  225.621.547 

4.1) Ebből:  Egyéb működési célú  támogatások Áh belülre 24.363.000 

4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívülre 195.694.300 

4.3) Előző évi elszámolásból származó befizetés 5.310.594 

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: 44.006.033 
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forintban 
 

a) Általános tartalék 1.932.000  
b) Céltartalék 42.074.033  

 
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:  1.703.988.795 

 
(10) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban a 1.2, 1.3., 1.4. 
mellékletek részletezik. Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai: 
 

a) Kötelező feladatok 
aa) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatok. 
 

b) Önként vállalt feladatok 
ba) fizikoterápia 
bb) labor helyi tevékenysége 
bc) civil szervezetek támogatása 

 
c) Állami, államigazgatási feladatok 

ca) helyi jogalkotás 
cb) építésügyi helyi igazgatás 
cc) adóigazgatás 
cd) szociális igazgatás 
ce) közterület-felügyelet 

 
(11) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati 
szinten a 2.1. sz. és a 2.2. sz. melléklet részletezi. 

 
3. § 

 
Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatát 1.684.647.502 Ft-ban 
határozza meg. 
 
Önkormányzat működési támogatásai  518.995.958 Ft 
Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről 70.848.558 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 1.684.647.502 Ft-ban 
határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 70.601.637 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 14.187.421 Ft 
Dologi kiadások: 358.720.214 Ft 
Ellátottak pénzbeni juttatásai: 19.074.000 Ft 
Egyéb működési célú kiadások: 225.621.547 Ft 
Tartalékok: 44.006.033 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: 531.372.638 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: 531.372.638 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 204.718.374 Ft-ban 

határozza meg. 

 

Intézményi működési bevétel: 1.470.000 Ft 
EU parlamenti  és önkormányzati választásra támogatás:  5.400.034 Ft 
Költségvetési maradvány igénybevétele: 2.101.913 Ft 
Normatív állami támogatás: 123.286.565 Ft 
Önkormányzati támogatás: 72.459.862 Ft 

 
(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 204.718.374 Ft-ban 

határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 135.764.706 Ft 
Munkaadókat terhelő jár: 31.214.012 Ft 
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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 330.557.824 Ft-ban határozza meg.  
 

Intézményi működési bevétel: 8.626.000 Ft 
Költségvetési maradvány igénybevétele: 1.037.592 Ft 
Normatív állami támogatás: 226.847.732 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 330.557.824 Ft-ban határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 203.986.775 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 45.407.457 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 15.437.733 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: 12.855.629 Ft 
Önkormányzati támogatás:  1.876.350,-Ft  
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(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2019. évi kiadási előirányzatát 15.437.733 Ft-ban 

határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 7.927.032 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 1.705.547 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 1.932.000. Ft általános tartalékot és 42.074.033 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. § 

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

 
14. § 

 
Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
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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. október 1. 

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

1/2020. (I. 30) önkormányzati rendelet Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

2. § 
 
 

Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 
„(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésében, a kiadási és bevételi főösszegét: 
1.703.988.795 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-hétszázháromezer-kilencszáznyolcvannyolcezer-hétzázkilencvenöt 
forintban határozza meg. 

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

 

1.434.900.797 Ft Költségvetési bevétellel 

-1.668.490.857 Ft Költségvetési kiadással 

- 233.590.060 Ft Költségvetési egyenleggel 

 
 
 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  
 (-5.717.953 Ft) +(-227.872.107) 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 76.248.592  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 
forintban 

(3) Önkormányzati működés támogatásai: 518.995.958 
 

forintban 
(4)  Felhalmozási bevételek: 

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

 
(5) Maradvány igénybevétele:         269.087.998 

 forintban  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.703.988.795 

 

forintban 

(6) Önkormányzat működési kiadásai: 1.232.918.750 
 

1.) Személyi juttatások 418.280.150 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok   92.514.437 

3.) Dologi kiadások 477.428.616 

4.) Egyéb működési célú kiadások  225.621.547 

4.1) Ebből:  Egyéb működési célú  támogatások Áh belülre 24.363.000 

4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívülre 195.694.300 

4.3) Előző évi elszámolásból származó befizetés 5.310.594 

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: 44.006.033 
forintban 

 
a) Általános tartalék 1.932.000  
b) Céltartalék 42.074.033  

 
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:  1.703.988.795 

 
(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 1.684.647.502 Ft-ban 

határozza meg. 
 
Önkormányzat működési támogatásai  518.995.958 Ft 
Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről 70.848.558 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 1.684.647.502 Ft-ban 
határozza meg. 

 
Személyi juttatások: 70.601.637 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 14.187.421 Ft 
Dologi kiadások: 358.720.214 Ft 
Ellátottak pénzbeni juttatásai: 19.074.000 Ft 
Egyéb működési célú kiadások: 225.621.547 Ft 
Tartalékok: 44.006.033 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: 531.372.638 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: 531.372.638 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 204.718.374 Ft-ban 

határozza meg. 

 

Intézményi működési bevétel: 1.470.000 Ft 
EU parlamenti  és önkormányzati választásra támogatás:  5.400.034 Ft 
Költségvetési maradvány igénybevétele: 2.101.913 Ft 
Normatív állami támogatás: 123.286.565 Ft 
Önkormányzati támogatás: 72.459.862 Ft 

 
(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatát 204.718.374 Ft-ban 

határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 135.764.706 Ft 
Munkaadókat terhelő jár: 31.214.012 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 330.557.824 Ft-ban határozza meg.  
 

Intézményi működési bevétel: 8.626.000 Ft 
Költségvetési maradvány igénybevétele: 1.037.592 Ft 
Normatív állami támogatás: 226.847.732 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 330.557.824 Ft-ban határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 203.986.775 Ft 



16 
 

Munkaadókat terhelő jár. 45.407.457 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 15.437.733 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: 12.855.629 Ft 
Önkormányzati támogatás:  1.876.350,-Ft  

 
(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2019. évi kiadási előirányzatát 15.437.733 Ft-ban 

határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 7.927.032 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 1.705.547 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 1.932.000. Ft általános tartalékot és 42.074.033 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. § 
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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. október 1. 

napjától kell alkalmazni. 
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
 
 
Napirend tárgya: 
3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése (ELSŐ OLVASAT) 
 
Bukodi Károly polgármester: Bizottsági elnököket kérdezi. 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatás, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a 2020. évi költségvetés-tervezetét első olvasatban elfogadja, 
2.) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet végleges tervezetét legkésőbb 2020. 
február 15. napjáig készíttesse el és terjessze a Képviselő-testület elé. 

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

6/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a 2020. évi költségvetés-tervezetét első olvasatban elfogadja, 
2.) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet végleges tervezetét legkésőbb 2020. 
február 15. napjáig készíttesse el és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal és folyamatos 
Felelős:    1.) ----- 2.) polgármester 
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Napirend tárgya: 
3.3. Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó 

gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról 
 
Bukodi Károly polgármester: Gazdasági Bizottság elnökét kérdezi. 
 
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 2015-2019. 
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának - 2015-2019-ig tartó befejező időszakának - 
megvalósulásáról készített tájékoztatót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

7/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. 
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának - 2015-2019-ig tartó befejező időszakának - 
megvalósulásáról készített tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 
Bukodi Károly polgármester: Gazdasági Bizottság elnökét kérdezi. 
 
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 
1.)  elfogadja Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervét, 
2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett közbeszerzési tervben szereplő 

közbeszerzések előkészítésére, továbbá a közbeszerzési terv folyamatos felülvizsgálatára. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

8/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) elfogadja Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervét, 
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2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett közbeszerzési tervben szereplő 
közbeszerzések előkészítésére, továbbá a közbeszerzési terv folyamatos felülvizsgálatára. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.)--, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
3.5. Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 
 
Bukodi Károly polgármester: Ügyrendi Bizottság elnökét kérdezi. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Gazdasági Bizottság elnökét kérdezi. 
 
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  

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

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott Közigazgatási Szerződés 
aláírására. 

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

9/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 

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

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

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott Közigazgatási Szerződés 
aláírására. 

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

 
 
Napirend tárgya: 
4.1. Tárgy: Döntés az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelméről 
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Bukodi Károly polgármester: Gazdasági Bizottság elnökét kérdezi. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és havi 50.000 Ft támogatást javasol, 
ami évi 600.000 Ft-ot jelent. 
 
Bukodi Károly polgármester: Sajnálja, hogy az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke nincs 
jelen, mert több kérdést is szeretett volna feltenni számára. A Bizottság által javasolt támogatási 
összeg elfogadása azt jelentené, hogy a Képviselő-testület megduplázza a tavalyi évben adott 
támogatási összeget. Nem tudja, hogy megkérdezték-e elnök úrtól, hogy bevethető-e az egység? A 
tavalyiév során nagyjából 14 embert hívtak vissza és a parancsnokot is kizárták. Kérdezné, hogy 
most hányan vannak? Egész nap bevethetők, vagy csak négy óra után, mert ők is dolgoznak 
napközben? Az elmúlt évi tevékenységük abból állt, hogy megjelentek a rendezvényeken és a 
gyerekek beülhettek az autóba. A beszámolójukban 30.000 emberről beszélnek, de a települések 
közül eddig csak bugyi és Ócsa adott támogatást. Ezeket szerette volna megkérdezni elnök úrtól, 
hogy hogyan képzeli ezt a jövőben. Ezen felül összesen egyetlen cég volt az, aki adott támogatást. 
Az a probléma, hogy jelenleg nem látja a működésük feltételeit. Hogyan fognak működni, ha nem 
sikerül összeszedni a hiányzó összeget. Mikor alakult az egyesület, akkor is sok kérdés felmerült az 
Önkormányzatok részéről, például, hogy mi történik az összeszedett vagyonnal, ha megszűnik az 
egyesület? 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Bizottsági ülésen több kérése is volt az egyesületnek egyrészt 
infrastrukturális beruházás miatt, illetve működést segítő anyagi feltéttelek megteremtésében is 
szeretnének segítséget kérni. Az egyesület újra megkereséssel fog élni a többi Önkormányzat felé, 
hogy támogatást kérjenek. Abban maradtak, hogy jelentkezni fog az elnök úr, hogy milyen 
válaszokat az Önkormányzatoktól. 
 
Bukodi Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy sok változás nem fog történni. Kakucsnak 
nincs pénze, ott néhány favágást vállaltak, biztosan nem fogja tudni most sem anyagilag segíteni. 
Alsónémedin polgármester váltás volt, a Képviselő-testület azonban nem változott. Ott eddig az 
volt az álláspont, hogy állami feladatot nem vesznek át, a tűzoltás pedig az. Inárcs is ugyanezen a 
véleményen volt az előző évben.  
Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesületét (2364 Ócsa, Kiss János u. 34-38., adószám: 18943595-
1-13, képviseletében Bulátkó Csaba elnök) bruttó 50.000 Ft/hó összeggel támogatja, 
amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében foglalt egyéb működési célú 
támogatási keret terhére kíván biztosítani. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a hozzájárulás összegéről és kifizetésének rendjéről 
tájékoztassa az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti támogatási szerződés 
előkészítésére és aláírására. 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen és 2 tartózkodó szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

10/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  



22 
 

1.) Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesületét (2364 Ócsa, Kiss János u. 34-38., adószám: 18943595-
1-13, képviseletében Bulátkó Csaba elnök) bruttó 50.000 Ft/hó összeggel támogatja, 
amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében foglalt egyéb működési célú 
támogatási keret terhére kíván biztosítani. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a hozzájárulás összegéről és kifizetésének rendjéről 
tájékoztassa az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti támogatási szerződés 
előkészítésére és aláírására. 

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.)---, 2.)-3.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.2. Tárgy: A Nagykadácsi Kft. gazdasági beszámolója 
 
Bukodi Károly polgármester: Gazdasági Bizottság elnökét kérdezi. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, javasolja egy szöveges kiegészítő 
melléklet beszerzését. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. gazdálkodási beszámolóját elfogadja, 
2.) felkéri a polgármestert, hogy Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjétől 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének februári havi rendes ülésére kérje be a 
Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2018-2019. évi működéséről, valamint a 2020. 
évi gazdasági és működési tervéről szóló beszámolóját és annak előterjesztéséről 
gondoskodjon 

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

11/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. gazdálkodási beszámolóját elfogadja, 
2.) felkéri a polgármestert, hogy Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjétől 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének februári havi rendes ülésére kérje be a 
Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2018-2019. évi működéséről, valamint a 2020. 
évi gazdasági és működési tervéről szóló beszámolóját és annak előterjesztéséről 
gondoskodjon. 

 
Határidő: 1.) azonnal, 2.) 2020. február 26. 
Felelős: 1.) ----, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
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4.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(…….) önkormányzati 
rendelet-tervezete Ócsa város helyi építési szabályzatáról szóló 4/2017. (IV.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Bukodi Károly polgármester: A Bizottsági elnököket kérdezi. 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
…./2020. (….30) önkormányzati rendelet Ócsa város helyi építési szabályzatáról szóló 4/2017. 
(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) 
bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében megjelölt 
véleményezési jogkörben eljáró szervek, valamint Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-
testületének partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (IV.27.) számú önkormányzati 
rendeletében foglalt partnerek véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Ócsa város helyi építési szabályzatáról szóló 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet SZT-1/D 
jelű Felsőpakony Szabályozási Tervét M=1:2000 méretarányban tartalmazó 2/d. melléklete helyébe 
jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 
(1) E rendelet 2020. január 30-án lép hatályba és az ezt követő napon hatályát veszti. 
(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 

2/2020. (I. 30) önkormányzati rendelet Ócsa város helyi építési szabályzatáról szóló 
4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) 
bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet 



24 
 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében megjelölt 
véleményezési jogkörben eljáró szervek, valamint Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-
testületének partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (IV.27.) számú önkormányzati 
rendeletében foglalt partnerek véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Ócsa város helyi építési szabályzatáról szóló 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet SZT-1/D 
jelű Felsőpakony Szabályozási Tervét M=1:2000 méretarányban tartalmazó 2/d. melléklete helyébe 
jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 
(1) E rendelet 2020. január 30-án lép hatályba és az ezt követő napon hatályát veszti. 
(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
Napirend tárgya: 
4.4. Tárgy: Az Ócsa 04/10 helyrajzi számú ingatlant érintő kérvény elbírálása 
 
Bukodi Károly polgármester: A Városfejlesztési Bizottság elnökének adja meg a szót. 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és nem támogatja a kérelmet, az 
Önkormányzatnak nem áll érdekében a kialakítás. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1) igazolható közérdek hiányában nem kezdeményezi a 04/10 helyrajzi számú telket érintő 

közterületi szabályozás kialakítását, 
2) felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőket a döntésről. 

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

12/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1) igazolható közérdek hiányában nem kezdeményezi a 04/10 helyrajzi számú telket érintő 
közterületi szabályozás kialakítását, 

2) felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőket a döntésről. 
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
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Napirend tárgya: 
4.5. Tárgy: Döntés a Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a 

települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén elnevezésű 
pályázat keretében közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, valamint felelős műszaki ellenőri 
feladatokat ellátó szakértő kiválasztásáról 

 
Bukodi Károly polgármester: A Városfejlesztési Bizottság elnökének adja meg a szót. 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és mindkét esetben a legkedvezőbb 
ajánlatot adó elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is a két legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztását 
javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázat (Pályázati kiírás 
kódja: PM_CSAPVÍZGAZD_2018) keretében  

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1330 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Baross utca 
1330 hrsz. alatt fekszik – a Rákóczi F. utcától a Damjanich utcáig terjedő szakaszát,  

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1334 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Rákóczi F. 
utca 1334 hrsz. alatt fekszik – a Baross utcától a Széchenyi utcáig terjedő szakaszát, 

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1428 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Baross utca 
1428 hrsz. alatt fekszik – a Rákóczi utcától a Bajcsy-Zsilinszky utcáig terjedő szakaszát, 

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1557 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Rákóczi F. 
utca 1557 hrsz. alatt fekszik – a Baross utcától az Esze Tamás utcáig terjedő szakaszát,  

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1562 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett óvoda, bölcsőde és udvar művelési ágú ingatlant – amely természetben 
a 2364 Ócsa, Baross utca 16. szám alatt fekszik,  

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1617 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlant – amely természetben a Csokonai 
utca 1617 hrsz. alatt fekszik – Damjanich utcától az Újvilág utcáig terjedő szakasza, 
valamint 

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1618 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Damjanich 
utca 1618 hrsz. alatt fekszik – Falu Tamás utcától a Csokonai utcáig terjedő szakaszát 
érintően a csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére, felújítására, fejlesztésére vonatkozó 
munkálatai elvégzéséhez közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, amelynek lebonyolításával a 
Dr. Tréki-Tóth Péter ügyvédet (1055 Budapest, Honvéd utca 22. I/I., adószám: 50227406-
2-41) bízza meg. A megbízási díj: 520.000 Ft+ÁFA. A megbízás díját Ócsa Város 
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően 
a dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott közbeszerzési tanácsadó céggel 
kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 



26 
 

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

13/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázat (Pályázati kiírás 
kódja: PM_CSAPVÍZGAZD_2018) keretében  

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1330 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Baross utca 
1330 hrsz. alatt fekszik – a Rákóczi F. utcától a Damjanich utcáig terjedő szakaszát,  

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1334 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Rákóczi F. 
utca 1334 hrsz. alatt fekszik – a Baross utcától a Széchenyi utcáig terjedő szakaszát, 

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1428 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Baross utca 
1428 hrsz. alatt fekszik – a Rákóczi utcától a Bajcsy-Zsilinszky utcáig terjedő szakaszát, 

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1557 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Rákóczi F. 
utca 1557 hrsz. alatt fekszik – a Baross utcától az Esze Tamás utcáig terjedő szakaszát,  

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1562 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett óvoda, bölcsőde és udvar művelési ágú ingatlant – amely természetben 
a 2364 Ócsa, Baross utca 16. szám alatt fekszik,  

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1617 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlant – amely természetben a Csokonai 
utca 1617 hrsz. alatt fekszik – Damjanich utcától az Újvilág utcáig terjedő szakasza, 
valamint 

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1618 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Damjanich 
utca 1618 hrsz. alatt fekszik – Falu Tamás utcától a Csokonai utcáig terjedő szakaszát 
érintően a csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére, felújítására, fejlesztésére vonatkozó 
munkálatai elvégzéséhez közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, amelynek lebonyolításával a 
Dr. Tréki-Tóth Péter ügyvédet (1055 Budapest, Honvéd utca 22. I/I., adószám: 50227406-
2-41) bízza meg. A megbízási díj: 520.000 Ft+ÁFA. A megbízás díját Ócsa Város 
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően 
a dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott közbeszerzési tanácsadó céggel 
kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---; 2.) polgármester 
 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 183/2018. (IX. 20.) számú ÖK. határozatban foglalt „Települések felszíni 
csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása 
Pest megye területén” című pályázat (Pályázati kiírás kódja: PM_CSAPVÍZGAZD_2018) 
keretében  
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- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1330 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Baross utca 
1330 hrsz. alatt fekszik – a Rákóczi F. utcától a Damjanich utcáig terjedő szakaszát,  

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1334 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Rákóczi F. 
utca 1334 hrsz. alatt fekszik – a Baross utcától a Széchenyi utcáig terjedő szakaszát, 

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1428 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Baross utca 
1428 hrsz. alatt fekszik – a Rákóczi utcától a Bajcsy-Zsilinszky utcáig terjedő szakaszát, 

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1557 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Rákóczi F. 
utca 1557 hrsz. alatt fekszik – a Baross utcától az Esze Tamás utcáig terjedő szakaszát,  

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1562 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett óvoda, bölcsőde és udvar művelési ágú ingatlant – amely természetben 
a 2364 Ócsa, Baross utca 16. szám alatt fekszik,  

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1617 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlant – amely természetben a Csokonai 
utca 1617 hrsz. alatt fekszik – Damjanich utcától az Újvilág utcáig terjedő szakasza, 
valamint 

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1618 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Damjanich 
utca 1618 hrsz. alatt fekszik – Falu Tamás utcától a Csokonai utcáig terjedő szakaszát 
érintően a csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére, felújítására, fejlesztésére vonatkozó 
munkálatai elvégzéséhez szükséges felelős műszaki ellenőri feladatok ellátásával a ÉP-KERT 
Mérnökiroda Kft-t (2314 Halásztelek, Új utca 8/B. I. em. 12., adószám: 12729649-2-13, 
cégjegyzékszám: 13-09-089300) bízza meg. A megbízási díj: 520.000 Ft+ÁFA. A megbízás 
díját Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének céltartalékból történő 
átcsoportosítást követően a felújítási kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott felelős műszaki vezetővel 
kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

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

14/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 183/2018. (IX. 20.) számú ÖK. határozatban foglalt „Települések felszíni 
csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása 
Pest megye területén” című pályázat (Pályázati kiírás kódja: PM_CSAPVÍZGAZD_2018) 
keretében  

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1330 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Baross utca 
1330 hrsz. alatt fekszik – a Rákóczi F. utcától a Damjanich utcáig terjedő szakaszát,  

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1334 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Rákóczi F. 
utca 1334 hrsz. alatt fekszik – a Baross utcától a Széchenyi utcáig terjedő szakaszát, 
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- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1428 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Baross utca 
1428 hrsz. alatt fekszik – a Rákóczi utcától a Bajcsy-Zsilinszky utcáig terjedő szakaszát, 

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1557 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Rákóczi F. 
utca 1557 hrsz. alatt fekszik – a Baross utcától az Esze Tamás utcáig terjedő szakaszát,  

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1562 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett óvoda, bölcsőde és udvar művelési ágú ingatlant – amely természetben 
a 2364 Ócsa, Baross utca 16. szám alatt fekszik,  

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1617 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlant – amely természetben a Csokonai 
utca 1617 hrsz. alatt fekszik – Damjanich utcától az Újvilág utcáig terjedő szakasza, 
valamint 

- Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1618 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú ingatlan – amely természetben a Damjanich 
utca 1618 hrsz. alatt fekszik – Falu Tamás utcától a Csokonai utcáig terjedő szakaszát 
érintően a csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére, felújítására, fejlesztésére vonatkozó 
munkálatai elvégzéséhez szükséges felelős műszaki ellenőri feladatok ellátásával a ÉP-KERT 
Mérnökiroda Kft-t (2314 Halásztelek, Új utca 8/B. I. em. 12., adószám: 12729649-2-13, 
cégjegyzékszám: 13-09-089300) bízza meg. A megbízási díj: 520.000 Ft+ÁFA. A megbízás 
díját Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének céltartalékból történő 
átcsoportosítást követően a felújítási kiadások terhére biztosítja. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott felelős műszaki vezetővel 
kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---; 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.6. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bizottságai munkatervének 

elfogadása 
 
Bukodi Károly polgármester: A tavalyi év decemberében minden Bizottság elfogadta a saját 
munkatervét, ezt követően arra van szükség, hogy a Képviselő-testület is elfogadja a 
munkaterveket. 
Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 2020. évi munkatervét 
elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

15/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 2020. évi munkatervét 
elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
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Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság 2020. évi munkatervét 
elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

16/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság 2020. évi munkatervét 
elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: Gazdasági Bizottság elnöke 
 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság 2020. évi 
munkatervét elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

17/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság 2020. évi 
munkatervét elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
2020. évi munkatervét elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

18/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
2020. évi munkatervét elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
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Felelős: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
 

 
Napirend tárgya: 
4.7. Tárgy: Döntés az Ócsai Térfigyelő rendszer bővítéséről, egyes elemeinek áthelyezéséről, 

valamint korszerűsítéséről 
 
Bukodi Károly polgármester: A Városfejlesztési Bizottság elnökét kérdezi. 
 
Balló Benő képviselő: A Bizottság tárgyalta, átadná a szót Icsó László Csaba képviselőnek. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Bizonyos változtatásokkal szeretné a napirendet elfogadtatni. 
Javasolja, hogy a két demó kamera árából egy működő kamera kerüljön beszerzésre. 
 
dr. Gallai Zoltán: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és egyetért a módosítással. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy a Hiteles Kft.-vel 2018. augusztus 27. napján kelt Vállalkozási szerződés 2.3. 

pontban meghatározott III. ütem szerinti térfigyelő kamerarendszer bővítésére vonatkozó részt 
– az időközben a Megrendelő részéről megnövekedett műszaki igények és elvárások miatt – 
2020. február 1. napi hatállyal közös megegyezéssel hatályon kívül helyezi, és ennek megfelelően 
a szerződést módosítja, és az újonnan meghatározott feladatok ellátására 2020. február 1. napi 
hatállyal a Hiteles Kft.-vel új vállalkozási szerződést köt a mellékelten csatolt Vállalkozási 
szerződésben foglalt feltételek szerint. Az elvégzendő feladat: 

I. ütem: 

❖ a Székesi utca és belterületi határvonal találkozásánál rendszámfelismerős kamera 
felszerelése, 

❖ az ócsai 0112 hrsz. és az ócsai 0107 hrsz. alatt nyilvántartott utak kereszteződésében 
rendszámfelismerős kamera felszerelése, 

II. ütem: 

❖ kamerarendszer telepítése, 
III. ütem: 

❖ a MÁV Állomás előtti terület és a Damjanich utca – Falu Tamás utca 
kereszteződésének megfigyeléséhez végpont telepítése. 

A vállalkozási díj mindösszesen: 2.020.000 Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 
2020. évi költségvetésének beruházási kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt Vállalkozási szerződés módosításának, 
továbbá az új Vállalkozási szerződés előkészítésére és aláírására.  

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az ócsai 0408 és az ócsai 0388 hrsz. alatt nyilvántartott 
ingatlanoknál, valamint az ócsai 011/9 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, valamint a 4617 jelű 
kereszteződésben a térfigyelőrendszerbe beköthető valós kamera kivitelezésére Hiteles Kft.-vel 
kérjen be árajánlatot és azt a soron következő ülésre terjessze elő.  

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

19/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy a Hiteles Kft.-vel 2018. augusztus 27. napján kelt Vállalkozási szerződés 2.3. 

pontban meghatározott III. ütem szerinti térfigyelő kamerarendszer bővítésére vonatkozó 
részt – az időközben a Megrendelő részéről megnövekedett műszaki igények és elvárások miatt 
– 2020. február 1. napi hatállyal közös megegyezéssel hatályon kívül helyezi, és ennek 
megfelelően a szerződést módosítja, és az újonnan meghatározott feladatok ellátására 2020. 
február 1. napi hatállyal a Hiteles Kft.-vel új vállalkozási szerződést köt a mellékelten csatolt 
Vállalkozási szerződésben foglalt feltételek szerint. Az elvégzendő feladat: 

IV. ütem: 

❖ a Székesi utca és belterületi határvonal találkozásánál rendszámfelismerős kamera 
felszerelése, 

❖ az ócsai 0112 hrsz. és az ócsai 0107 hrsz. alatt nyilvántartott utak kereszteződésében 
rendszámfelismerős kamera felszerelése, 

V. ütem: 

❖ kamerarendszer telepítése, 
VI. ütem: 

❖ a MÁV Állomás előtti terület és a Damjanich utca – Falu Tamás utca 
kereszteződésének megfigyeléséhez végpont telepítése. 

A vállalkozási díj mindösszesen: 2.020.000 Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 
2020. évi költségvetésének beruházási kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt Vállalkozási szerződés módosításának, 
továbbá az új Vállalkozási szerződés előkészítésére és aláírására.  

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az ócsai 0408 és az ócsai 0388 hrsz. alatt nyilvántartott 
ingatlanoknál, valamint az ócsai 011/9 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, valamint a 4617 jelű 
kereszteződésben a térfigyelőrendszerbe beköthető valós kamera kivitelezésére Hiteles Kft.-vel 
kérjen be árajánlatot és azt a soron következő ülésre terjessze elő.  

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.)-3.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.8. Tárgy: Döntés az ócsai közterületi térfigyelő rendszernek a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság, Dabasi Rendőrkaptányság térfigyelő rendszerébe történő bekapcsolásáról 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
dr. Gallai Zoltán: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy – a közrend védelme és a közbiztonság biztosítása érdekében – támogatja 
az Ócsa településen kiépített települési térfigyelő kamerarendszer kameráinak a Dabasi 
Rendőrkapitányságon felállított integrált térfigyelő rendszerhez történő bekapcsolását. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a rendszercsatlakozással járó dokumentumok aláírására és a 
kapcsolódó szükséges intézkedések elvégzésére. 

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

20/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy – a közrend védelme és a közbiztonság biztosítása érdekében – támogatja 

az Ócsa településen kiépített települési térfigyelő kamerarendszer kameráinak a Dabasi 
Rendőrkapitányságon felállított integrált térfigyelő rendszerhez történő bekapcsolását. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a rendszercsatlakozással járó dokumentumok aláírására és a 
kapcsolódó szükséges intézkedések elvégzésére. 

 
Határidő: 1.) azonnal, 2.) folyamatos  
Felelős: 1.) ----, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.9. Tárgy: Az Egészségház helyiségeinek bérleti díjának felülvizsgálata 
 
Bukodi Károly polgármester: Gazdasági Bizottság elnökének adja meg a szót. 
 
dr. Gallai Zoltán: 2018-ba történt meg utoljára a bérleti díjak felülvizsgálata. A fogorvosok 
esetében kissé magasabb bérleti díj emelést javasol. Mivel az emelés mértékére javaslat nem 
érkezett, ezért a Bizottság azt a döntés, hozta, hogy a fogászati ellátás vonatkozásában a 
magánrendelés idejére óránként 1.000 Ft-os rezsióradíjat határoz meg. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. (a továbbiakban Kft.) 100 %-os tulajdonosa,  

1.) a Kft. kizárólagos tulajdonában lévő 1899/5 hrsz. alatt nyilvántartott ún. Egészségház 
helyiségeinek bérbeadása vonatkozásában a felmerülő díjakat 2020. február 1. napjától az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

a)  

 Bérleti díj (Ft) 

Házi orvosok 45.600 

Fogorvosok 46.230 

Önkormányzat 2.480.870 

 
b)  

 Bérleti díj Közüzemi díjak Takarítás díja Összesen 

Ügyelet 126.310 102.525 39.375 268.210 

 
c) fogászati rendelési időn túli magánrendelés esetén bruttó 1.000 Ft/ óra rezsióradíj kerül 

felszámolásra. 
2.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az Érintett Bérlőket 

az 1.) pontban bekövetkező változásokról tájékoztassa és a hatályos helyiségbérleti 
szerződések megfelelő módosításáról gondoskodjon. 

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

21/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. (a továbbiakban Kft.) 100 %-os tulajdonosa,  

1.) a Kft. kizárólagos tulajdonában lévő 1899/5 hrsz. alatt nyilvántartott ún. Egészségház 
helyiségeinek bérbeadása vonatkozásában a felmerülő díjakat 2020. február 1. napjától az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

a)  

 Bérleti díj (Ft) 

Házi orvosok 45.600 

Fogorvosok 46.230 

Önkormányzat 2.480.870 

 
b)  

 Bérleti díj Közüzemi díjak Takarítás díja Összesen 

Ügyelet 126.310 102.525 39.375 268.210 

 
c) fogászati rendelési időn túli magánrendelés esetén bruttó 1.000 Ft/ óra rezsióradíj kerül 

felszámolásra. 
2.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az Érintett Bérlőket 

az 1.) pontban bekövetkező változásokról tájékoztassa és a hatályos helyiségbérleti 
szerződések megfelelő módosításáról gondoskodjon. 

 
Határidő: 1.)-2.) 2020. február 1. napjától folyamatos 
Felelős: 1.)-2.) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
 
Napirend tárgya: 
4.10. Tárgy: Döntés az Erdei Iskola Program megrendezéséhez kért támogatási kérelemről 
 
Bukodi Károly polgármester: A bizottsági elnököket kérdezi. 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta javasolja 
elfogadásra. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és javasolja a kért összeget 
elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az „Erdei Iskola Programban” való részvételt – az Ócsa Halászy Károly Iskoláért 
Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével – 250.000 Ft összeggel támogatja, 
mely Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében külön nevesítésre kerül. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
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A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

22/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1.) az „Erdei Iskola Programban” való részvételt – az Ócsa Halászy Károly Iskoláért 

Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével – 250.000 Ft összeggel támogatja, 
mely Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében külön nevesítésre kerül. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 1.) azonnal, 2.) azonnal és folyamatos  
Felelős: 1.) --, 2.) polgármester  
 
 
Napirend tárgya: 
4.11. Tárgy: A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete támogatás iránti kérelmének elbírálása 
 
Bukodi Károly polgármester: A bizottsági elnököket kérdezi. 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta javasolja 
elfogadásra. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és javasolja a kért összeget 
elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületét (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2., 
adószám: 23140190-2-13, képviseletében: Csernák Vilmosné elnök) 200.000 Ft, azaz 
kétszázezer forint összeggel támogatja az egyesületi tagok kirándulásának megrendezése 
céljából, mely Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében külön nevesítésre 
kerül. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

23/2020. (I. 29) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1.) az Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületét (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2., 

adószám: 23140190-2-13, képviseletében: Csernák Vilmosné elnök) 200.000 Ft, azaz 
kétszázezer forint összeggel támogatja az egyesületi tagok kirándulásának megrendezése 
céljából, mely Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében külön nevesítésre 
kerül. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
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Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.) --  2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 

6. Tárgy: Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
 
Bukodi Károly polgármester: Egy dologról szeretne beszélni. A fogászat kapcsán beszéltek arról, 
hogy Dr. Baranyai Edit fogorvosnő nyugdíjba vonul, a holnapi napon kerül sor a praxis átadásra. 
A tegnapi nap során meglátogatta őt és az Önkormányzat nevében megköszönte a több, mint 20 
éves szolgálatát, amit ellátott a városban és egy kis ajándékcsomagot vitt számára. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A korábbi Képviselő-testületi ülésen kérte annak a megvizsgálását 
a Műszaki osztály által, hogy a Halászy Károly utcát a Katona József utcával összekötő járdára 
napelemes világítást lehetne-e telepíteni. Erre kérdez rá. 
 
Bukodi Károly polgármester: Még nem történt előrelépés. 
 
 
Icsó László Csaba képviselő: Kérdezi, hogy a Falu Tamás utca mikor kerül Önkormányzati 
tulajdonba? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Még nem kaptak információt erről, pedig a pályázathoz szükség lenne 
rá. 
 
A pirendek megtárgyalását követően a polgármester zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

 Bukodi Károly  dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


