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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. június 24. 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 
Kovácsné Lengyel Gabriella  könyvvizsgáló 
 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
9 fővel határozatképes. Kérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatosan van-e bárkinek észrevétele, 
javaslata? Amennyiben nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a kiküldött napirendet tárgyalásra elfogadta. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

132/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet tárgyalásra elfogadta. 
 
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 

 
2.3. Tárgy: Beszámoló a veszélyhelyzetben tett legfontosabb intézkedésekről (szóbeli előterjesztés) 
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Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 
 

3. Munkaterv szerinti napirendek 
 

4. Aktuális napirendek: 
 

4.1. Tárgy: Döntés Dél-Pest megyei Víziközmű Zrt. mérlegbeszámolójának elfogadásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat által 2019. évre átadott támogatások 
elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.3. Tárgy: A Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.4. Tárgy: Gépjármű beszerzése a közterület-felügyelet részére a közrend és közbiztonság 
hatékony ellátása érdekében 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.5. Tárgy: Döntés az ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan esetleges jövőbeni 
hasznosításáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.6. Tárgy: Döntés az ócsai 2608 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi strand) esetleges 
hasznosításával kapcsolatos egyes kérdésekről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.7. Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című 
pályázaton való indulásról és az önrész rendelkezésre bocsátásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4.8. Tárgy: Döntés az ócsai 2534 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan jobb oldali oldalhatáron lévő 

kerítésének teljes körű felújításéról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.9. Tárgy: …/2020. (…) önkormányzati rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 
4.10. Tárgy: Döntés Ócsa közigazgatási területén az 5. főút mellett található „Felsőbabád 

elágazás” és „Felsőbabád elnevezésű buszmegállókban új buszváró elhelyezéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.11. Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című 
pályázat keretében az Árok utca és a Klapka utca szilárd burkolatának felújítása tárgyában 
felelős műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.12. Tárgy: Döntés a Csarnok.hu Kft. és a Csarnok Fémszerkezet Kft. utca elnevezési 
kérelméről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.13. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.14. Tárgy: Döntés az ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

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

 
8.1. Tárgy: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde vezetőjének kinevezéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Napirend tárgya: 

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 
 
Bukodi Károly polgármester: Kérdezi, hogy van-e bárkinek észrevétele, javaslata? 
 
Balló Benő képviselő: Millennium téri játszótérre kérdez rá.  
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Elmondja, hogy folyamatban van, jövő hónapban kerülhet sor a 
kivitelező kiválasztására. 
 
Balló Benő képviselő: Az általános iskola játszóterére kérdez rá. 
 
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető: Elmondja, hogy a céljellegű támogatások módostására 
került sor és ennek a terhére kerül kifizetésre a 4 millió forint támogatás. Tartalékból került 
átcsoportosításra a maradvány terhére. 
 
Bukodi Károly polgármester: Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a 
következőre: 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

133/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
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Napirend tárgya: 

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról 
 
Bukodi Károly polgármester: A csapadékvíz-elvezetés jelenleg folyamatban van, már a Baross 
utcai óvodánál is elkezdődtek a munkálatok. A kerékpárút pályázattal kapcsolatban megtörtént az 
újra tervezés, az építés engedély kiadására várnak, mikor ez megérkezik, akkor indítják meg a 
közbeszerzési eljárást. Van egy belterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat Árok utca – Klapka 
utca, itt már kivitelezőt és műszaki ellenőrt választanák, majd pedig 2-3 héten belül ez a munka is 
elkezdődhet. Valamint volt egy képviselői kérés Icsó László részéről, hogy induljon az 
Önkormányzat azországfásítás programon, azonban ezen technikai okok miatt nem sikerült 
indulni, ahogyan az erről készült beszámolóban is olvasható volt. Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testület 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: 

134/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
 
 
Napirend tárgya: 

2.3. Tárgy: Beszámoló a veszélyhelyzetben tett legfontosabb intézkedésekről (szóbeli előterjesztés) 
 
Bukodi Károly polgármester: A veszélyhelyzeti időszakban a Polgármesterek felhatalmazást 
kaptak arra, hogy a Képviselő-testületi kérdésekben egyszemélyben döntsenek. Elmondja, hogy 
minden döntést megelőzően kikérte a Képviselő-testületi tagok véleményét és ennek ismeretében 
hozta meg a döntéseket. A Szlovákiai testvértelepüléstől kapott az Önkormányzat 1000 db orvosi 
maszkot, melyek a az intézményekhez, az orvosi rendelőkbe, vagy a mai napig is a hivatal 
recepcióján osztanak szét. Sok maszkot varrtak a helyi lakosok is, melyet szintén az egyházak, civil 
szervezetek segítségével, rajtuk keresztül juttattak el a lakók számára. A veszélyhelyzet vége felé 
pedig Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Szabó István úr is megajándékozta az Önkormányzatot 
10 db érintésmentes lázmérővel. A veszélyhelyzet ideje alatt a Polgárőrség és a Közterület-felügyelet 
is közreműködött és segítették a rend fenntartását. Két ügyben kellett döntenie, melyről most 
számol be. Az egyik a Hősök terén a padok, szemetes és két darab szegély beszerzés tárgyában 
740.500 Ft értékben. A másik pedig az elmúlt hétvége erős esőzése során az Erdősor utcában 
kialakult helyzet tekintetében kerül sor az utca mellett árok kialakítására. Ebben a két esetben hozott 
önálló döntést a veszélyhelyzeti időszakban. Segélyezés tekintetében elmondja, hogy az ilyen irányú 
igények nem nőttek meg nagy mértékben. Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzetben tett legfontosabb 
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

135/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzetben tett legfontosabb 
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
 
 
Napirend tárgya: 

4.1. Tárgy: Döntés Dél-Pest megyei Víziközmű Zrt. mérlegbeszámolójának elfogadásáról 
 
Icsó László Csaba képviselő: Kérdezi, hogy lehet-e tudni, hogy mekkora most a bérleti 
díjtartozás összege? 
 
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető: 159 millió forint. Évi kétszeri alkalommal kerül sor 
kompenzálására. 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy Ócsának sem fizetnek bérleti díjat, illetve, hogy 
ebből az összegből éppen most került sor az Álmos vezér utcában került sor a csatorna kiépítésére. 
Július, augusztus hónapban pedig sor kerül a Lilaakác utcára, ahol szintén sor kerül a csatornázásra. 
Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt. 2019. évi 
mérlegbeszámolóját elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

136/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt. 2019. évi 
mérlegbeszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Napirend tárgya: 

4.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat által 2019. évre átadott támogatások 
elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 
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Bukodi Károly polgármester: Látható, hogy mindenki, akit az Önkormányzat támogatott, az a 
meghatározottak szerint, határidőre el is számolt. Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a 
következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzata által 2019. évre 
átadott támogatások elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, 
intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

137/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzata által 2019. évre 
átadott támogatások elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, 
intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:-- 
 
 
Napirend tárgya: 

4.3. Tárgy: A Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása 
 
Bukodi Károly polgármester: Az előterjesztésben olvasható, hogy miért van szükség erre, ha 
kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) elfogadja a Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását,  
2.)  elfogadja a Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratát módosításokkal egységes 

szerkezetben, 
3.)  felkéri a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának aláírásáról, valamint a 

dokumentumok Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről gondoskodni 
szíveskedjen. 
 

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

138/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) elfogadja a Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását,  
2.)  elfogadja a Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratát módosításokkal egységes 

szerkezetben, 
3.)  felkéri a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának aláírásáról, valamint a 

dokumentumok Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről gondoskodni 
szíveskedjen. 
 

Határidő: 1.)-3.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.)-3.) polgármester 
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Napirend tárgya: 
4.4. Tárgy: Gépjármű beszerzése a közterület-felügyelet részére a közrend és közbiztonság 
hatékony ellátása érdekében 

 
Bukodi Károly polgármester: Az előterjesztésben Jegyző úr szintén kifejtette, amit jómaga is 
támogat, hogy a géppark már elöregedett. Először beszerzésre került a Városüzemeltetési Kft. 
részére a kisteherautó, majd a Hivatal részére a kisbusz és a közterület-felügyelet gépjárműve 
maradt, ami ahhoz szükséges, hogy a mindennapi elvégzett munkájukat tudják folytatni. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Kérdezi, hogy csak ebben a típusban gondolkodtak? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: A Közterület-felügyelet vezetőjeként jómaga döntött így, ebben a 
gépjárműben gondolkodott a magas építés és az olcsó fenntartás miatt. Nem kért más típusra 
árajánlatot. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Kérdezi, hogy a 3+7 évhez kell még plusz befizetés, vagy benne 
van árban? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Ez benne van az árban.  
 
Icsó László Csaba képviselő: Ha már vesznek egy ilyen jó autót, és csak két fő Közterület-
felügyelő van, tudomása van arról, hogy szeretne jönni rendőri végzettségű Közterület-felügyelő. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Hozzá nem érkezett ilyen jelzés, jelentkezés. Meglátása szerint elegendő 
a két fő, nem gondolkodtak ebben. 
 
Balló Benő képviselő: Felmerült az, hogy nagyobb létszámban esetleg több műszakban tudnák 
végezni a feladatot, most, hogy nem nagyon található rendőr. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Elmondja, hogy minden csak pénz kérdése, amennyiben a Képviselő-
testület úgy gondolja, hogy további személyek kerüljenek felvételre, abban az esetben meg tudja 
szervezni a munkájukat két műszakban. 
 
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető: Annyit szeretne elmondani, hogy a veszélyhelyzet miatt 
elvonás várható az Önkormányzatoktól, mivel az adóerő-képesség nőni fog, így a jövő évben úgy 
kell tervezni, hogy biztosan kevesebb támogatást fog kapni az Önkormányzat. 
 
Krisztián László képviselő: Kérdezi, hogy használt autóban nem is gondolkoztak, például egy 
Dacia Duster-ben? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Megnézte a használt autó kínálatot, de elég nehéz olyan használt autót 
venni, amivel teljes mértékben rendben van minden és a gyári jótállás is fennáll, ezért inkább az új 
autó vásárlását támogatná. Dacia Duster-ben nem gondolkozott, nem tartja megbízható típusnak. 
 
Bukodi Károly polgármester: Amennyiben több kérdés nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy az Autószalon Duna Kft.-től (1095 Budapest, Soroksári út 160., Cg 01-09-
689558, adószám: 12504147-2-43) – Ócsa Város Közterület-felügyelete által végzendő 
hatékony munkavégzés elősegítése a közrend és a közbiztonság védelme érdekében - 
megvásárolja a mellékelten csatolt árajánlatban foglalt SUZUKI VITARA 1,4 GLX 2WD 
MT Hybrid 48V benzin típusú gépjárművet bruttó: 5.710.000 Ft vételárért, amelyet Ócsa 
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Város Önkormányzat 2019. évi maradványából, a 2020. évi költségvetésben képzett 
céltartalékának terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt az 1.) pontban foglalt adásvétel lebonyolítására és 
felhatalmazza a szükséges dokumentumok (adásvételi szerződés, biztosítási kötvény stb.) 
aláírására. 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 ellene és egy tartózkodó szavazattal 
a következő határozatot hozta: 

 
139/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy az Autószalon Duna Kft.-től (1095 Budapest, Soroksári út 160., Cg 01-09-
689558, adószám: 12504147-2-43) – Ócsa Város Közterület-felügyelete által végzendő 
hatékony munkavégzés elősegítése a közrend és a közbiztonság védelme érdekében - 
megvásárolja a mellékelten csatolt árajánlatban foglalt SUZUKI VITARA 1,4 GLX 2WD 
MT Hybrid 48V benzin típusú gépjárművet bruttó: 5.710.000 Ft vételárért, amelyet Ócsa 
Város Önkormányzat 2019. évi maradványából, a 2020. évi költségvetésben képzett 
céltartalékának terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt az 1.) pontban foglalt adásvétel lebonyolítására és 
felhatalmazza a szükséges dokumentumok (adásvételi szerződés, biztosítási kötvény stb.) 
aláírására. 

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

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő MOS-009 forgalmi rendszámú SUZUKI 
IGNIS típusú gépjárművet (alvázszám: TSMMHX51S00234342, motorszám: 
M13A1630733) értékesíteni kívánja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon a 
gépjármű lehetőség szerinti beszámíttatásáról, vagy egyéb módon történő értékesítéséről, 
felhatalmazza az eladási ár meghatározására és a szükséges dokumentumok aláírására. 

 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 ellene és egy tartózkodó szavazattal 
a következő határozatot hozta: 

 
140/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő MOS-009 forgalmi rendszámú SUZUKI 
IGNIS típusú gépjárművet (alvázszám: TSMMHX51S00234342, motorszám: 
M13A1630733) értékesíteni kívánja. 
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2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon a 
gépjármű lehetőség szerinti beszámíttatásáról, vagy egyéb módon történő értékesítéséről, 
felhatalmazza az eladási ár meghatározására és a szükséges dokumentumok aláírására. 

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

4.5. Tárgy: Döntés az ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan esetleges jövőbeni 
hasznosításáról 

 
Bukodi Károly polgármester: Ez az a 17,8 ha nagyságú terület Alsópakonyon, melyre most 
bejelentkezett egy vevő, aki ezt megvenné. Mivel a képviselők véleménye elég szétszórt volt, ezért 
nem döntött a kérdésben, hanem ismételten a Képviselő-testület elé terjesztette a kérdést. Az 
előterjesztésben olvasható, hogy a jövőben majd a HÉSZ-t kell módosítani, hogy ez egy gazdasági 
övezet legyen. Most arról szükséges legelőször is dönteni, hogy mit szeretne kezdeni a Képviselő-
testület ezzel a területtel. Értékesíteni kívánja a jövőben, vagy megtartja saját magának és marad 
szántóként. Ami kérdés volt, hogy 23 millióra értékelték és csak 17 milliót ajánlottak érte. A vevő 
nem ismeri a hivatal által készíttetett értékbecslésben szereplő érétket. Az előterjesztésben számos 
lehetőség felsorolásra kerül, ahogyan dönthet a Képviselő-testület.  
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: Emlékezete szerint, mikor legutóbb erről a témáról beszéltek, abban 
maradtak, hogy szembesíteni kellene a vevőt az értékelési összeggel, hogy ajánljon többet, vagy 
esetlegesen meg kellene versenyeztetni az értékesítést, hogy mások is jelentkezzenek. 
 
Balló Benő képviselő: Azon az álláspontos van, hogy ezt a területet így, ebben a formában nem 
lehet értékesíteni. Köszöni, hogy kigyűjtésre került, hogy mi mennyibe kerülne, ha az 
Önkormányzat minősítené át ipari területté. Úgy gondolja, hogy ha már van ekkora területe az 
Önkormányzatnak, akkor ne adja el, ne pazarolj el. Nem támogatja az eladást. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A vételi ajánlatban szerepelt, hogy a vevő rögtön tovább is szeretné 
értékesíteni a területet. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Elmondja, hogy ha a vevő szántóként vásárolja meg az ingatlant, akkor 
köteles további öt évig szántóként használni, más célra nem használhatja. Öt év után kezdheti meg 
az esetleges átsorolást. 
 
Balló Benő képviselő: Akkor, ha öt év múlva megkezdi, akkor az Önkormányzat feladata lesz 
majd az út kiépítése? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Ebben az esetben kötnének vele egy megállapodást, mely szerint a 
közművek kiépítése a tulajdonos feladata. 
 
Balló Benő képviselő: Akkor nem lehetne, hogy az Önkormányzat minősíti át a területet és ezzel 
az eladási móddal olcsóbban értékesítené, mint a környékbeli ipari területeket? 
 
Bukodi Károly polgármester: Ez is egy lehetőség, azonban elmondja, hogy nem lehet a teljes 
területet átminősíteni.  
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Török László képviselő: Javasolja, hogy minősítse át és az Önkormányzat hasznosítsa azt a 
területet 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő 

ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott, „szántó” megnevezésű ingatlant szántóként nem kívánja 

értékesíteni, azt a jövőben is szántóként tulajdonában megtartja.  

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

 
141/2020. (VI. 24.) számú ÖK Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő 

ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott, „szántó” megnevezésű ingatlant szántóként nem kívánja 

értékesíteni, azt a jövőben is szántóként tulajdonában megtartja.  

 

Határidő: --- 

Felelős: --- 

 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott, 
„szántó” megnevezésű ingatlant ipari gazdasági építési övezetbe kívánja sorolni, ipari 
telephelynek alkalmas területté kívánja alakítani – az előterjesztésben foglalt költségek 
nagyságrendjének ismeretében –, művelési ágból kivonását és átsorolását lefolytatja, a 
villamos energia-, vízellátást kiépítteti, valamint az ingatlan megközelíthetőségét biztosítani 
kívánja és az ehhez szükséges kiadásokat Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a beruházási kiadásai 
terhére biztosítja.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt cél elérése érdekében a szükséges 
eljárásokat kezdeményezze a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerveknél és egyben 
felhatalmazza valamennyi szükséges dokumentáció aláírására. 

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

 
142/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott, 
„szántó” megnevezésű ingatlant ipari gazdasági építési övezetbe kívánja sorolni, ipari 
telephelynek alkalmas területté kívánja alakítani – az előterjesztésben foglalt költségek 
nagyságrendjének ismeretében –, művelési ágból kivonását és átsorolását lefolytatja, a 
villamos energia-, vízellátást kiépítteti, valamint az ingatlan megközelíthetőségét biztosítani 
kívánja és az ehhez szükséges kiadásokat Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a beruházási kiadásai 
terhére biztosítja.  
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2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt cél elérése érdekében a szükséges 
eljárásokat kezdeményezze a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerveknél és egyben 
felhatalmazza valamennyi szükséges dokumentáció aláírására 

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

4.6. Tárgy: Döntés az ócsai 2608 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi strand) esetleges 
hasznosításával kapcsolatos egyes kérdésekről 

 
Bukodi Károly polgármester: Érkezett egy vételi szándék, köszönti dr. Béres Gizellát.  
 
Krisztián László képviselő: Úgy gondolja, hogy ha már van az Önkormányzatnak tulajdona, 
akkor nem támogatja ennek az eladását. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Ismételten az van, hogy az értékbecslő által adott ár és a vételi 
ajánlatban szereplő ár nagyon eltér egymástól.  
 
Török László képviselő: Kilenc évvel ezelőtt terjesztették elő egy rekreációs központ létrehozását 
a strand területére és norvég pályázatot sikerült szerezni. Ez a program nem jött össze, a terület 
még mindig az Önkormányzat tulajdonában maradt. Ő is azt támogatja, hogy ne adják el, hanem 
az Önkormányzat hasznosítsa a területet.  
 
dr. Béres Gizella ajánlattevő: Kérdezi, hogy mekkora összegért értékesítené a területet az 
Önkormányzat? 
 
Bukodi Károly polgármester: Eddig három vélemény volt arra vonatkozóan, hogy nem kívánja 
értékesíteni. Fel sem merült, hogy jóval magasabb összegért értékesítené. 
 
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Ő is azt támogatja, hogy az Önkormányzat tartsa meg és 
maga hasznosítsa a területet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ócsai 2608 hrsz. alatt (ún. 
régi strand) nyilvántartott ingatlant egyelőre nem kívánja értékesíteni.  
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 1 ellene és egy tartózkodó szavazattal 
a következő határozatot hozta: 

 
143/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ócsai 2608 hrsz. alatt (ún. 
régi strand) nyilvántartott ingatlant nem kívánja értékesíteni.  
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
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Napirend tárgya: 

4.7. Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című 
pályázaton való indulásról és az önrész rendelkezésre bocsátásáról 

 
 
Bukodi Károly polgármester: Ezt a pályázatot általában minden évben kiírja a 
Belügyminisztérium. Úgy gondolták, hogy az Esze Tamás utcára vonatkozóan nyújtanák be a 
pályázatot. 
 
Balló Benő képviselő: A táblák kihelyezése szerepel a költségbecslésben, azonban ezeknek az árát 
sokallja. Kérdezi, hogy helyileg megoldható, hogy az Önkormányzat vásárolja meg a táblákat és 
maga helyezi ki? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: A kivitelező komplexen fog ajánlatot adni, tulajdonképpen ezt a 
költségvetést fogja majd beárazni, mikor árajánlatot ad, ez most csak egy becslés, melyet a tervező 
készített. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és 
c) pont szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „c) 
belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezésű pályázati felhívásra a kizárólagos tulajdonában 
lévő ócsai 1482/1 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 Ócsa, Esze 
Tamás utca 1482/1 hrsz. „felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan Falu Tamás utca és az ócsai 
1515 hrsz. alatt nyilvántartott Ócsai Bolyai János Gimnázium ingatlanának határáig terjedő 
szakaszának szilárd burkolattal történő teljes körű felújítása céljából. 
A projekt összköltsége bruttó 13.227.143 Ft. A támogatási intenzitás: 65 %, ezáltal önrészként, 
mint saját forrás bruttó 4.629.500 Ft Ft-ot biztosít, amely az alábbiak szerint került kiszámításra: 

- Projekt összköltség: bruttó 13.227.143 Ft  
- Támogatási összeg (65 %) maximum: 20.000.000 Ft 
- Elszámolható projekt összköltség: bruttó 13.227.143 Ft 
- Támogatási összeg: bruttó 8.597.643 Ft  
- Saját forrás/önrész összege: bruttó 4.629.500 Ft 

A támogatási összeg ezáltal bruttó 8.597.643 Ft. Az önrész összegét, azaz bruttó 4.629.500 Ft-ot 
Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében szereplő céltartalék terhére biztosítja, 
amely összeg a költségvetésben rendelkezésre áll.  
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

 
144/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és 
c) pont szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „c) 
belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezésű pályázati felhívásra a kizárólagos tulajdonában 
lévő ócsai 1482/1 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 Ócsa, Esze 
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Tamás utca 1482/1 hrsz. „felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan Falu Tamás utca és az ócsai 
1515 hrsz. alatt nyilvántartott Ócsai Bolyai János Gimnázium ingatlanának határáig terjedő 
szakaszának szilárd burkolattal történő teljes körű felújítása céljából. 
A projekt összköltsége bruttó 13.227.143 Ft. A támogatási intenzitás: 65 %, ezáltal önrészként, 
mint saját forrás bruttó 4.629.500 Ft Ft-ot biztosít, amely az alábbiak szerint került kiszámításra: 

- Projekt összköltség: bruttó 13.227.143 Ft  
- Támogatási összeg (65 %) maximum: 20.000.000 Ft 
- Elszámolható projekt összköltség: bruttó 13.227.143 Ft 
- Támogatási összeg: bruttó 8.597.643 Ft  
- Saját forrás/önrész összege: bruttó 4.629.500 Ft 

A támogatási összeg ezáltal bruttó 8.597.643 Ft. Az önrész összegét, azaz bruttó 4.629.500 Ft-ot 
Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében szereplő céltartalék terhére biztosítja, 
amely összeg a költségvetésben rendelkezésre áll.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:--- 
 
 
Napirend tárgya: 

4.8. Tárgy: Döntés az ócsai 2534 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan jobb oldali oldalhatáron lévő 
kerítésének teljes körű felújításáról 

 
Bukodi Károly polgármester: A hivatal épületével szemben található területről van szó. A 
szomszédos ingatlan tulajdonosa jelezte, hogy a kerítés elég rossz állapotban van és bemászkálnak 
a telkére. Mivel a kerítés megépítése az Önkormányzat feladat, ezért bekérésre került 3 árajánlat a 
kerítés megépítésére. Az előterjesztéshez csatolásra került a műszaki tartalom és a 3 árajánlat. 
Ha nincs kérdés, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy az ócsai 2534 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan jobb oldali oldalhatáron 
lévő kerítésének teljes körű felújításával a KINAMÉ Kft.-t (2360 Gyál, Toldi utca 45., 
cégjegyzékszám: 13-09-094822, adószám: 13045726-2-13) bízza meg. A vállalkozási díj: 
bruttó: 1.018.540 Ft. A vállalkozási díjat Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások 
terhére biztosítja. 

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

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

 
145/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy az ócsai 2534 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan jobb oldali oldalhatáron 
lévő kerítésének teljes körű felújításával a KINAMÉ Kft.-t (2360 Gyál, Toldi utca 45., 
cégjegyzékszám: 13-09-094822, adószám: 13045726-2-13) bízza meg. A vállalkozási díj: 
bruttó: 1.018.540 Ft. A vállalkozási díjat Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások 
terhére biztosítja. 
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2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott céggel kötendő szerződés 
előkészítésére és aláírására. 

 
 Hat ár idő : 1.)-2.) azonnal 
 Felelő s: 1.)---; 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya:. 

4.4 Tárgy: …/2020. (…) önkormányzati rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

dr. Molnár Csaba jegyző: Elmondja, hogy a módosítás két dologra terjedne ki. Egyrészt a 
helyszíni bírság maximális mértékének az emelése 20.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra, másrészt a 
közigazgatási bírság 50.000 Ft-ról 200.000 Ft-ra kerülne megemelésre. A felsőbb jogszabály erre 
lehetőséget ad. 
 
Török László képviselő: Egyetért a módosítással, kérdezi, hogy érvényt tudnak-e szerezni a 
bírságok behajtására? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Adók módjára behajtható. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 
8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdésének e) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Aki 
e) nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét, 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 
 

2. § 
 
Az R. rendelet 4. § (1) bekezdésének l) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Aki  
l) gyűjtőedényt az engedélyezett időtartamon kívül közterületen tárol,  
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 
 

3. § 
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Az R. rendelet 5. § (1) bekezdésének h) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Aki  
h) szórakozóhely, vendéglátóipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség, és egyéb árusítóhely üzemeltetőjeként nem 
gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, a hó- és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a szemét 
összetakarításáról,  
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 
 

4. § 
 

Az R. rendelet 5. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-
felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 

5. § 
 
Az R. rendelet 6. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Aki a közterületet engedélyhez kötött esetben közterület-használati engedély nélkül, vagy engedélyben foglalt 
feltételektől eltérő módon használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és 
kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” 
 

6. § 
 
Az R. rendelet 6. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-
felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 

7. § 
 
Az R. rendelet 7. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Aki közterületen 
d) a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt 
jogellenesen kivág, vagy megcsonkít, 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 
 

8. § 
 
Az R. rendelet 7. § (2)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(2) Az az ingatlantulajdonos, aki a közterületbe nyúló fák és élő sövény gallyazásáról nem gondoskodik, közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. 
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a 
közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
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9. § 

 
Az R. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Aki 
c) avar és kerti hulladék égetése során nem tartja be Ócsa Város Önkormányzatának az avar és kerti, valamint 
háztartási hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 40/2008. (XI.28.) 
önkormányzati rendelet 2. §-ában foglalt tűzvédelmi szabályokat, 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 

10. § 
 
Az R. rendelet 8. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a 
közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 

11. § 
 
Az R. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„Az az ingatlantulajdonos, aki a tulajdonában lévő ingatlanának területén lévő – Ócsa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az egyes gyomnövények elszaporodása elleni védekezési kötelezettségről szóló 21/2018. (X. 
31.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott – gyomnövények folyamatos irtásáról nem 
gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható.” 
 

12. § 
 
Az R. rendelet 10. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Annak a járműnek a vezetője, aki 7,5 t, azaz hét és fél tonnánál nagyobb össztömegű járművel Ócsa Város 
közigazgatási területén, súlykorlátozással érintett önkormányzati útra engedély nélkül – Ócsa Város 
Önkormányzatának a  meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához 
szükséges behajtási engedély kiadásáról szóló 16/2019. (VIII.1.) önkormányzati rendelet alapján kiállított 
engedély nélkül – behajt, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” 
 

13. § 
 
Az R. rendelet 10. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-
felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 

14. § 
 
Az R. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:  
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„i) a temető területére a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2016. (III.30.) 
önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott nyitvatartási időn túl bemegy, vagy a nyitvatartási 
idő leteltekor külön felszólítás ellenére - a fokozatosság elvének betartásra mellett - onnan nem hajlandó távozni,  
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 
 

15. § 
 
Az R. rendelet 12. § (1)-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Aki  
a) Ócsa város belterületi besorolású részeinek közterületein 3,5 t önsúlynál nehezebb járművet tárol, vagy elhelyez,  
b) személygépkocsinak nem minősülő járművet, mezőgazdasági vontatmányt, vontatót, pótkocsit és egyéb 
járműszerelvényt Ócsa város belterületi besorolású részeinek közterületein tárol,  
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-
felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 

16. § 
 
Az R. rendelet 13. § (1) bekezdésének d) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1) Aki 
d) hirdetményt helyez el  

da) közterületi út, járda, gyalogút burkolatára festett kivitelben,  
db) épületek falain, kerítésein és kapuin,  
dc) közterületeken álló fákon, padokon, oszlopokon,  
dd) emlékműveken,  
de) szobrokon,  
df) közterület berendezésén, felépítményén,  

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 
 

17. § 
 
Az R. rendelet 13. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-
felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 
 

18. § 
 
Az R. rendelet 14. § (1) bekezdésének e) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Aki 
e) az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja,  
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 
 

19. § 
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Az R. rendelet 14. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-
felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 

20. § 
 
Az R. rendelet 14/A. § (1)-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Az az ingatlantulajdonos, vagy -használó, aki a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 
megváltoztatásának és a házszámok megállapításának egyes szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) önkormányzati 
rendelet 22. §-ában előírt rendelkezéseket megsértve  
a) a házszámtábla kihelyezését elmulasztja, cseréjéről, pótlásáról nem gondoskodik, vagy  
b) a nem a valóságos állapotnak megfelelő, vagy nem megfelelő módon kifüggesztett házszámtáblát felszólítás ellenére 
sem az előírásnak megfelelően helyezi ki,  
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-
felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

21. § 
 
Hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzatának a járművek közlekedésének önkormányzati 
tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának 
rendjéről szóló 26/2010. (XII.24.) önkormányzati rendelete. 
 

22. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon 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: 
 
15/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet a Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 
8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdésének e) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:  
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„(1) Aki 
e) nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét, 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 
 

2. § 
 
Az R. rendelet 4. § (1) bekezdésének l) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Aki  
l) gyűjtőedényt az engedélyezett időtartamon kívül közterületen tárol,  
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 
 

3. § 
 
Az R. rendelet 5. § (1) bekezdésének h) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Aki  
h) szórakozóhely, vendéglátóipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség, és egyéb árusítóhely üzemeltetőjeként nem 
gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, a hó- és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a szemét 
összetakarításáról,  
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 
 

4. § 
 

Az R. rendelet 5. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-
felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 

5. § 
 
Az R. rendelet 6. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Aki a közterületet engedélyhez kötött esetben közterület-használati engedély nélkül, vagy engedélyben foglalt 
feltételektől eltérő módon használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és 
kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” 
 

6. § 
 
Az R. rendelet 6. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-
felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 

7. § 
 
Az R. rendelet 7. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 



20 
 

„(1) Aki közterületen 
d) a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt 
jogellenesen kivág, vagy megcsonkít, 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 
 

8. § 
 
Az R. rendelet 7. § (2)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(2) Az az ingatlantulajdonos, aki a közterületbe nyúló fák és élő sövény gallyazásáról nem gondoskodik, közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. 
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a 
közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 

9. § 
 
Az R. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Aki 
c) avar és kerti hulladék égetése során nem tartja be Ócsa Város Önkormányzatának az avar és kerti, valamint 
háztartási hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 40/2008. (XI.28.) 
önkormányzati rendelet 2. §-ában foglalt tűzvédelmi szabályokat, 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 

10. § 
 
Az R. rendelet 8. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a 
közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 

11. § 
 
Az R. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„Az az ingatlantulajdonos, aki a tulajdonában lévő ingatlanának területén lévő – Ócsa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az egyes gyomnövények elszaporodása elleni védekezési kötelezettségről szóló 21/2018. (X. 
31.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott – gyomnövények folyamatos irtásáról nem 
gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható.” 
 

12. § 
 
Az R. rendelet 10. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Annak a járműnek a vezetője, aki 7,5 t, azaz hét és fél tonnánál nagyobb össztömegű járművel Ócsa Város 
közigazgatási területén, súlykorlátozással érintett önkormányzati útra engedély nélkül – Ócsa Város 
Önkormányzatának a  meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához 
szükséges behajtási engedély kiadásáról szóló 16/2019. (VIII.1.) önkormányzati rendelet alapján kiállított 
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engedély nélkül – behajt, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” 
 

13. § 
 
Az R. rendelet 10. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-
felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 

14. § 
 
Az R. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„i) a temető területére a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2016. (III.30.) 
önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott nyitvatartási időn túl bemegy, vagy a nyitvatartási 
idő leteltekor külön felszólítás ellenére - a fokozatosság elvének betartásra mellett - onnan nem hajlandó távozni,  
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 
 

15. § 
 
Az R. rendelet 12. § (1)-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Aki  
a) Ócsa város belterületi besorolású részeinek közterületein 3,5 t önsúlynál nehezebb járművet tárol, vagy elhelyez,  
b) személygépkocsinak nem minősülő járművet, mezőgazdasági vontatmányt, vontatót, pótkocsit és egyéb 
járműszerelvényt Ócsa város belterületi besorolású részeinek közterületein tárol,  
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-
felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 

16. § 
 
Az R. rendelet 13. § (1) bekezdésének d) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1) Aki 
d) hirdetményt helyez el  

da) közterületi út, járda, gyalogút burkolatára festett kivitelben,  
db) épületek falain, kerítésein és kapuin,  
dc) közterületeken álló fákon, padokon, oszlopokon,  
dd) emlékműveken,  
de) szobrokon,  
df) közterület berendezésén, felépítményén,  

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 
 

17. § 
 
Az R. rendelet 13. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
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„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-
felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 
 

18. § 
 
Az R. rendelet 14. § (1) bekezdésének e) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Aki 
e) az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja,  
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 
 

19. § 
 
Az R. rendelet 14. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-
felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 

20. § 
 
Az R. rendelet 14/A. § (1)-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Az az ingatlantulajdonos, vagy -használó, aki a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 
megváltoztatásának és a házszámok megállapításának egyes szabályairól szóló 10/2016.(VI.30.) önkormányzati 
rendelet 22. §-ában előírt rendelkezéseket megsértve  
a) a házszámtábla kihelyezését elmulasztja, cseréjéről, pótlásáról nem gondoskodik, vagy  
b) a nem a valóságos állapotnak megfelelő, vagy nem megfelelő módon kifüggesztett házszámtáblát felszólítás ellenére 
sem az előírásnak megfelelően helyezi ki,  
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-
felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

21. § 
 
Hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzatának a járművek közlekedésének önkormányzati 
tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának 
rendjéről szóló 26/2010. (XII.24.) önkormányzati rendelete. 
 

22. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
 
Napirend tárgya: 

4.10. Tárgy: Döntés Ócsa közigazgatási területén az 5. főút mellett található „Felsőbabád 
elágazás” és „Felsőbabád elnevezésű buszmegállókban új buszváró elhelyezéséről 

 
Bukodi Károly polgármester: Megadja a szót Murinainé Murár Emília alpolgármester 
asszonynak. 
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Murinainé Murár Emília alpolgármester: Ebben az évben Alsópakonyon és Felsőbabádon is 
tartott fogadóórát és mindkét helyen felmerültek kérések, igények, problémák. Volt olyan, amit már 
tudtak orvosolni, van olyan, ami már folyamatban van és van, ami itt van a Képviselő-testület előtt. 
Két buszmegállóról van szó, az egyik a körforgalom előtt van, a másik pedig a körforgalom után. 
Két régi buszmegálló elbontásáról és két buszmegálló felépítéséről lenne szó. Bekérésre kerültek az 
árajánlatok mind az alapozásra, mind pedig a buszmegálló pavilon építésére vonatkozóan, melyek 
az előterjesztés mellékleteként csatolásra is kerültek. 
 
Icsó László Csaba képviselő: November vagy december hónapban tette fel azt a kérdés, hogy a 
Falu Tamás utcában miért nem tudnak buszmegállót építeni. Akkor az volt a válasz, hogy nem 
Önkormányzati út. Az 5-ös számú főút pláne nem Önkormányzati út. Itt hogyan tudtak készíteni 
buszmegállót.  
 
Murinainé Murár Emília alpolgármester: Jó kérdés. Természetesen, amennyiben ez az igény, 
megpróbálják orvosolni. A korábbiakban mindig az volt a probléma, hogy Alsópakony és 
Felsőbabád semmit nem kap. Kiment fogadóórára és látta azt, hogy olyan rossz körülmények 
vannak, hogy sehová nem tudnak állni. Itt azért a másik oldalon van buszmegálló, oda be tudnak 
menni, itt viszont semmi nincsen. Az egy elég forgalmas út és ha a másik oldalra állnak, akkor 
szaladnak át az úton, mikor a körforgalomnál megjelenik a busz. 
 
Bukodi Károly polgármester: Kérdezi, hogy a Falu Tamás utcában hol szeretnének buszmegállót 
kialakítani? 
 
Icsó László Csaba képviselő: A gimnáziummal szemben lévő oldalon. 
 
Bukodi Károly polgármester: Még gyalogátkelőhely is lesz. A kerékpárút pályázattal három legyet 
ütnek egy csapásra. Egyrészt a teljes Falu Tamás utca 1-1 méterrel szélesebb lesz, végig új burkolatot 
kap, a csapadékvizet elvezető vályú bekerül a föld alá és a gimnáziummal szemben kiépül az úttal 
párhuzamos 8 parkoló és előtte pedig egy öblös buszmegálló kerül kialakításra gyalogátkelőhellyel. 
Ha minden rendben folyik, akkor augusztusban megkezdődhetnek a munkálatok. Szavazást kér a 
következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy Ócsa közigazgatási területén az 5. főút mellett található „Felsőbabád 
elágazás” és „Felsőbabád” elnevezésű buszmegállókban új buszváró alapozási 
munkálatainak elvégzésével a Galambos Csaba egyéni vállalkozót (2364 Ócsa, Halászy 
Károly utca 100., adószám: 50787694-1-33) bízza meg. A vállalkozási díj bruttó: 
1 . 0 3 2 . 0 0 0  Ft. A vállalkozási díjat Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások 
terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott vállalkozóval kötendő 
szerződés előkészítésére és aláírására. 

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

 
146/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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1.) úgy dönt, hogy Ócsa közigazgatási területén az 5. főút mellett található „Felsőbabád 
elágazás” és „Felsőbabád” elnevezésű buszmegállókban új buszváró alapozási 
munkálatainak elvégzésével a Galambos Csaba egyéni vállalkozót (2364 Ócsa, Halászy 
Károly utca 100., adószám: 50787694-1-33) bízza meg. A vállalkozási díj bruttó: 
1 . 0 3 2 . 0 0 0  Ft. A vállalkozási díjat Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások 
terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott vállalkozóval kötendő 
szerződés előkészítésére és aláírására. 

 
 Hat ár idő : 1.)-2.) azonnal 
 Felelő s: 1.)---; 2.) polgármester 
 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy Ócsa közigazgatási területén az 5. főút mellett található „Felsőbabád 
elágazás” és „Felsőbabád” elnevezésű buszmegállókban új buszváró elhelyezésével a 
VALCOL Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (2241 Sülysáp, Kiskókai utca 9, 
adószám: 13190338-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-097372) bízza meg. A vállalkozási 
díj: 1.316.000 Ft+ÁFA. A vállalkozási díjat Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások 
terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott vállalkozóval kötendő 
szerződés előkészítésére és aláírására. 

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

 
147/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy Ócsa közigazgatási területén az 5. főút mellett található „Felsőbabád 
elágazás” és „Felsőbabád” elnevezésű buszmegállókban új buszváró elhelyezésével a 
VALCOL Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (2241 Sülysáp, Kiskókai utca 9, 
adószám: 13190338-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-097372) bízza meg. A vállalkozási 
díj: 1.316.000 Ft+ÁFA. A vállalkozási díjat Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások 
terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott vállalkozóval kötendő 
szerződés előkészítésére és aláírására. 

 
 Hat ár idő : 1.)-2.) azonnal 
 Felelő s: 1.)---; 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 

4.11. Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című 
pályázat keretében az Árok utca és a Klapka utca szilárd burkolatának felújítása tárgyában felelős 
műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztásáról 
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Bukodi Károly polgármester: Ez még egy 2018-ban beadott és elnyert pályázat. 
 
Balló Benő képviselő: Az árakat összeadva elég húzós árak jönnek ki a járdaépítésre. Egy kicsit 
sokallja az árat, amit csak észrevételként szeretne elmondani. 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszöni az észrevételt, elmondja, hogy más az, ha 
magánszemélyként, egyéni vállalkozóval, magánház előtt szeretne járdát építtetni, vagy pedig 
generálkivitelezés keretében út és járdafelújítás folyik, ahová a vállalkozó felvonulat egy csapatot, 
mely után bért fizet, járulékot fizet stb. Ha több észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezésű pályázat 
keretében az Ócsa, Árok utca és Klapka utca útburkolatának felújítása tárgyú beszerzési eljárás 
keretében a D. H. Útépítési Vállalkozás Kft. (2740 Abony, Lóherés dűlő 4.) ajánlattevőt a 
szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

 
148/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezésű pályázat 
keretében az Ócsa, Árok utca és Klapka utca útburkolatának felújítása tárgyú beszerzési eljárás 
keretében a D. H. Útépítési Vállalkozás Kft. (2740 Abony, Lóherés dűlő 4.) ajánlattevőt a 
szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 
 
Határidő: --- 
Felelős:--- 
 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezésű pályázat 
keretében az Ócsa, Árok utca és Klapka utca útburkolatának felújítása tárgyú beszerzési eljárás 
keretében a Gencont Építő Kft. (1221 Budapest, Portyázó utca 34.) ajánlattevőt a szerződés 
teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

 
149/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezésű pályázat 
keretében az Ócsa, Árok utca és Klapka utca útburkolatának felújítása tárgyú beszerzési eljárás 
keretében a Gencont Építő Kft. (1221 Budapest, Portyázó utca 34.) ajánlattevőt a szerződés 
teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 
 
Határidő: --- 
Felelős:--- 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezésű pályázat 
keretében az Ócsa, Árok utca és Klapka utca útburkolatának felújítása tárgyú beszerzési eljárás 
keretében a Gordiusz Kft. (2373 Dabas, Kossuth L. út 1.) ajánlattevőt a szerződés teljesítésére 
alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

 
150/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezésű pályázat 
keretében az Ócsa, Árok utca és Klapka utca útburkolatának felújítása tárgyú beszerzési eljárás 
keretében a Gordiusz Kft. (2373 Dabas, Kossuth L. út 1.) ajánlattevőt a szerződés teljesítésére 
alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 
 
Határidő: --- 
Felelős:--- 
 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezésű pályázat 
keretében az Ócsa, Árok utca és Klapka utca útburkolatának felújítása tárgyú beszerzési eljárás 
keretében a Patina Építő Zrt. (2373 Dabas, Kölcsey u, 6/A.) ajánlattevőt a szerződés teljesítésére 
alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

 
151/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezésű pályázat 
keretében az Ócsa, Árok utca és Klapka utca útburkolatának felújítása tárgyú beszerzési eljárás 
keretében a Patina Építő Zrt. (2373 Dabas, Kölcsey u, 6/A.) ajánlattevőt a szerződés teljesítésére 
alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 
 
Határidő: --- 
Felelős:--- 
 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezésű 
pályázat keretében az Ócsa, Árok utca és Klapka utca útburkolatának felújítása  tárgyú beszerzési 
eljárás keretében a rendelkezésre álló fedezet összegéből az építési tevékenységre fordítható 
összeget, azaz bruttó 19.000.000 Ft összeget (bruttó 14.250.000 Ft támogatás + bruttó 
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4.750.000 Ft önrész), a legkedvezőbb árajánlatot adó ajánlati ár megfelelő mértékéig, azaz bruttó 
24.728.170 Ft mértékig, azaz bruttó 5.728.170,- Ft összeggel kiegészíti, amelyet Ócsa Város 
Önkormányzata a 2020. évi költségvetés céltartalék terhére biztosítja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

 
152/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezésű 
pályázat keretében az Ócsa, Árok utca és Klapka utca útburkolatának felújítása  tárgyú beszerzési 
eljárás keretében a rendelkezésre álló fedezet összegéből az építési tevékenységre fordítható 
összeget, azaz bruttó 19.000.000 Ft összeget (bruttó 14.250.000 Ft támogatás + bruttó 
4.750.000 Ft önrész), a legkedvezőbb árajánlatot adó ajánlati ár megfelelő mértékéig, azaz bruttó 
24.728.170 Ft mértékig, azaz bruttó 5.728.170,- Ft összeggel kiegészíti, amelyet Ócsa Város 
Önkormányzata a 2020. évi költségvetés céltartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: --- 
Felelős:--- 
 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezésű pályázat 
keretében az Ócsa, Árok utca és Klapka utca útburkolatának felújítása  tárgyú beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, ugyanis a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Gordiusz Kft. (2373 
Dabas, Kossuth L. u. 1., adószám: 10688010-2-13) ajánlattevő nyújtotta be (bruttó: 24.728.170 Ft), 
amely összeg Ócsa Város Önkormányzata részére – a 152/2020. (VI. 24.) számú ÖK. határozatban 
foglaltak figyelembe vételével, azaz a rendelkezésre álló fedezet összegéből az építési tevékenységre 
fordítható összeg ajánlati árnak megfelelő mértékig történő kiegészítésével – rendelkezésre áll.  
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

 
153/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezésű pályázat 
keretében az Ócsa, Árok utca és Klapka utca útburkolatának felújítása  tárgyú beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, ugyanis a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Gordiusz Kft. (2373 
Dabas, Kossuth L. u. 1., adószám: 10688010-2-13) ajánlattevő nyújtotta be (bruttó: 24.728.170 Ft), 
amely összeg Ócsa Város Önkormányzata részére – a 152/2020. (VI. 24.) számú ÖK. határozatban 
foglaltak figyelembe vételével, azaz a rendelkezésre álló fedezet összegéből az építési tevékenységre 
fordítható összeg ajánlati árnak megfelelő mértékig történő kiegészítésével – rendelkezésre áll.  
 
Határidő: --- 
Felelős:--- 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) a beszerzési eljárás nyerteseként a Gordiusz Kft. (2373 Dabas, Kossuth L. u. 1., adószám: 

10688010-2-13) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel az ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a 
legjobb ár-érték arányt. Az egyösszegű bruttó ajánlati ár és egyben vállalkozási díj: 
24.728.170 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének felújítási 
kiadások terhére biztosítja,  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az eredmény kihirdetésre és az 1.) pontban foglaltak szerinti 
céggel történő vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására. 

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

 
154/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a beszerzési eljárás nyerteseként a Gordiusz Kft. (2373 Dabas, Kossuth L. u. 1., adószám: 
10688010-2-13) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel az ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a 
legjobb ár-érték arányt. Az egyösszegű bruttó ajánlati ár és egyben vállalkozási díj: 
24.728.170 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének felújítási 
kiadások terhére biztosítja,  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az eredmény kihirdetésre és az 1.) pontban foglaltak szerinti 
céggel történő vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására. 

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

1.) úgy dönt, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: 
„c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezésű pályázat keretében   

❖ az ócsai 1457 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 
Ócsa, Klapka utca 1457 hrsz. „felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan, továbbá 

❖ az ócsai 1482/2 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 
Ócsa, Árok utca 1482/2 hrsz. „felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan  

szilárd burkolattal történő teljes körű felújítására vonatkozó munkálatok elvégzéséhez 
szükséges felelős műszaki ellenőri feladatok ellátásával a PLANEX-X Kft.-t (2367 Újhartyán, 
Hunyadi utca 22., Adószám: 24946865-2-13) bízza meg. A megbízási díj bruttó 635.000 Ft. 
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: 

 
155/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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1.) úgy dönt, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: 
„c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezésű pályázat keretében   

❖ az ócsai 1457 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 
Ócsa, Klapka utca 1457 hrsz. „felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan, továbbá 

❖ az ócsai 1482/2 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 
Ócsa, Árok utca 1482/2 hrsz. „felülvizsgálat alatt” megnevezésű ingatlan  

szilárd burkolattal történő teljes körű felújítására vonatkozó munkálatok elvégzéséhez 
szükséges felelős műszaki ellenőri feladatok ellátásával a PLANEX-X Kft.-t (2367 Újhartyán, 
Hunyadi utca 22., Adószám: 24946865-2-13) bízza meg. A megbízási díj bruttó 635.000 Ft. 
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. 

 

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

4.12. Tárgy: Döntés a Csarnok.hu Kft. és a Csarnok Fémszerkezet Kft. utca elnevezési 
kérelméről 

 
Balló Benő képviselő: A Biofungi Kft. van itt évek óta, elég nagy vállalkozó, megérti azt, hogy 
problémát jelentene minden papírjukat átírni és most jön egy másik cég, aki ilyen kéréssel áll elő. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ma beszélt a Biofungi Kft. képviselőjével, akinek elmondása szerint 
azért nem támogatják, mert ennek mind adminisztrációs mind anyagi vonzata lenne számukra. 
Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csarnok.hu Kft. és a Csarnok Fémszerkezet 
Kft. ócsai 0154 helyrajzi számú Országos közút megnevezésű közterület elnevezésére vonatkozó 
kérelmében foglalt „Csarnok utca” vagy „Csarnok út” elnevezést nem támogatja. 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

 
156/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csarnok.hu Kft. és a Csarnok Fémszerkezet 
Kft. ócsai 0154 helyrajzi számú Országos közút megnevezésű közterület elnevezésére vonatkozó 
kérelmében foglalt „Csarnok utca” vagy „Csarnok út” elnevezést nem támogatja. 
 
Határidő: 1.)-2) azonnal 
Felelős: 1.)-2.) jegyző 
 
 
Napirend tárgya: 

4.13. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető: Annyit szeretne elmondani, hogy egy elég jó évet zártak, 
szép maradvánnyal, ez lehetőséget ad a folyamatban lévő pályázatok megvalósítására a 2020-as 
évben. Úgy gondolja, hogy okos felhasználással az idei évben is sok mindent meg tudnak valósítani 
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és bízik benne, hogy nem lesz olyan nagy az iparűzési adó visszaesése és hasonlóan jó évet fognak 
zárni. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ahogyan a korábbiakban többször is jelezte, hogy az 
Önkormányzatnak van pénze az egyes beszerzésekre, vagy pályázatokra, nem a levegőbe tervezték 
a költségvetést. Ez a 359 millió forint pénzmaradvány azt bizonyítja többek között, hogy nem a 
levegőbe beszélt és a korábbi években az előző Képviselő-testület is jól gazdálkodott a pénzekkel. 
Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ezt a maradványt elkezdik elkölteni, hanem azt, hogy amit erre az 
évre terveztek, azt meg tudják valósítani és ha marad, akkor azt ismételten viszik tovább a 
következő évre. 
Balló Benő képviselő: Kérdezi, hogy milyen tervezett beruházások vannak a 2020. évre 
vonatkozóan? 
 
Bukodi Károly polgármester: Amit erre az évre biztosan beterveztek, az a Millenniumi téri 
játszótér kivitelezése; a Klapka utca kivitelezése, melyről döntöttek, a kerékpárót a Falu Tamás 
utcában. Utóbbival kapcsolatosan egy dologról még beszélni kell, az utcában a vízelvezető árok 
bekerül az aszfalt alá, azonban ehhez kapcsolódóan a focipálya mögötti árok kitakarításával is 
tervezni kell, illetve meg kell oldani, mert a felhalmozódott csapadékvíz az árokból ellepi a telkeket. 
Emellett pedig a csapadékvíz-elvezetési gócpontokat fel lehet folyamatosan térképezni és időnként 
egyet terveztetni és elkészíttetni. 
Szavazást kér a következőre: 
 

..../2020. (....) önkormányzati rendelet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi 
gazdálkodásának zárszámadásáról 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. §  
 

(1) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont 
mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat, az 1-
10. mellékletnek és az 1-14. tájékoztató tábláknak megfelelően hagyja jóvá. 

(2) A Képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait 
megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi. 

 
2. § 

 
(1) A Képviselő-testület a 2019. évi gazdálkodását Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete alapján teljesítette, a 
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően 
1.884.906.317 Ft bevétellel, valamint 1.525.450.974 Ft kiadással jóváhagyja. 

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait jogcímenként, bevételeit 
önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1., 6.2., 
valamint a 6.3. melléklet szerint fogadja el. 
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(4) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási 
előirányzatainak teljesítését a 6.1., 7.1., 8.1., valamint a 9.1. mellékletekben foglaltaknak 
megfelelően hagyja jóvá. 

(5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és 
kiadások mérlegét a 2.1., valamint a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 
3. § 

 
A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3-4. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

 
4. § 

 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott céljellegű támogatások mértékét a 6. 

tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott társadalmi-, szociálpolitikai juttatásait a 12. 

tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.  
(3) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési maradványát a 10. melléklet alapján hagyja jóvá, 

valamint engedélyezi a következő évi felhasználását.  
(4) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 

célonként és címenkénti alakulását a 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 
 

5. § 
 

(1) Az Önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7.2. tájékoztató táblában 
szereplő adatok alapján 5.592.817.090 Ft-ban állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő, valamint az önállóan 
működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek 2019. évi maradványát 
359.455.343 Ft összegben a 10. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja, illetve 
engedélyezi. A 2019. évi maradvány részben kötelezettséggel terhelt. 

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott intézményi maradványt 2020. évben az Intézmények 
működési célra fordíthatják. 

(4) Az Önkormányzat által nyújtott kedvezményeket az 5. tájékoztató tábla tartalmazza.  
 

6. § 
 

(1) Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2019. december 31-i állapot 
szerinti – állományi értéke eszközök és források tekintetében 5.592.817.090 Ft-ban kerülnek 
elfogadásra. 

(2) A pénzeszközök záró állománya a már részletezett teljesítési adatok ismeretében 409.167.090 
Ft. 

(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1-7.5. tájékoztató tábla tartalmazza. 
 

7. § 
 

(1) Az Önkormányzat 2019. december 31-én fennálló tartozásállományát a 4. tájékoztató tábla 
mutatja be.  

(2) Az Önkormányzat pályázatait az 5. melléklet tartalmazza.  
(3) Az Önkormányzat létszámadatait a rendelet 14. tájékoztató tábla tartalmazza. 

 
8.§ 
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(1) A bevételek – a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével – a költségvetésben meghatározott 

feladatokra kerültek felhasználásra. 
(2) Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait, a teljesítés 

pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével megfelelő színvonalon teljesítette. 
 

9.§ 
 

Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon 
jogszabályszerű használatára, kötelesek a normatív állami hozzájárulásokat megalapozó 
dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, 
támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére. 
 

10. § 
 

(1) A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, valamint kísérje figyelemmel.  

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 
2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 
11. § 

 
A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 
elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a 
rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 
       

 
12.§ 

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

16/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi 
gazdálkodásának zárszámadásáról 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. §  
 

(1) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont 
mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat, az 1-
10. mellékletnek és az 1-14. tájékoztató tábláknak megfelelően hagyja jóvá. 
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(2) A Képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait 
megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi. 

 
2. § 

 
(1) A Képviselő-testület a 2019. évi gazdálkodását Ócsa Város Önkormányzatának 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete alapján teljesítette, a 
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően 
1.884.906.317 Ft bevétellel, valamint 1.525.450.974 Ft kiadással jóváhagyja. 

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait jogcímenként, bevételeit 
önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1., 6.2., 
valamint a 6.3. melléklet szerint fogadja el. 

(4) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási 
előirányzatainak teljesítését a 6.1., 7.1., 8.1., valamint a 9.1. mellékletekben foglaltaknak 
megfelelően hagyja jóvá. 

(5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és 
kiadások mérlegét a 2.1., valamint a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 
3. § 

 
A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3-4. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

 
4. § 

 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott céljellegű támogatások mértékét a 6. 

tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott társadalmi-, szociálpolitikai juttatásait a 12. 

tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.  
(3) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési maradványát a 10. melléklet alapján hagyja jóvá, 

valamint engedélyezi a következő évi felhasználását.  
(4) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 

célonként és címenkénti alakulását a 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 
 

5. § 
 

(1) Az Önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7.2. tájékoztató táblában 
szereplő adatok alapján 5.592.817.090 Ft-ban állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő, valamint az önállóan 
működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek 2019. évi maradványát 
359.455.343 Ft összegben a 10. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja, illetve 
engedélyezi. A 2019. évi maradvány részben kötelezettséggel terhelt. 

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott intézményi maradványt 2020. évben az Intézmények 
működési célra fordíthatják. 

(4) Az Önkormányzat által nyújtott kedvezményeket az 5. tájékoztató tábla tartalmazza.  
 

6. § 
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(1) Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2019. december 31-i állapot 
szerinti – állományi értéke eszközök és források tekintetében 5.592.817.090 Ft-ban kerülnek 
elfogadásra. 

(2) A pénzeszközök záró állománya a már részletezett teljesítési adatok ismeretében 409.167.090 
Ft. 

(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1-7.5. tájékoztató tábla tartalmazza. 
 

7. § 
 

(1) Az Önkormányzat 2019. december 31-én fennálló tartozásállományát a 4. tájékoztató tábla 
mutatja be.  

(2) Az Önkormányzat pályázatait az 5. melléklet tartalmazza.  
(3) Az Önkormányzat létszámadatait a rendelet 14. tájékoztató tábla tartalmazza. 

 
8.§ 

 
(1) A bevételek – a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével – a költségvetésben meghatározott 

feladatokra kerültek felhasználásra. 
(2) Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait, a teljesítés 

pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével megfelelő színvonalon teljesítette. 
 

9.§ 
 

Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon 
jogszabályszerű használatára, kötelesek a normatív állami hozzájárulásokat megalapozó 
dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, 
támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére. 
 

10. § 
 

(1) A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, valamint kísérje figyelemmel.  

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 
2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 
11. § 

 
A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 
elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a 
rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 
       

 
12.§ 

 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   
 
 
Napirend tárgya: 

4.14. Tárgy: Döntés ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   
1.) a Dr. Pártos Lóránt Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével (székhely: 2364 

Ócsa, Falu Tamás utca 35., képviseletében: Spák József kuratóriumi elnök) 30.000 Ft 
összegű támogatást nyújt az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak a 2020. január 22. 
napján - a Magyar Kultúra Napja alkalmából - tartott műsorban való közreműködésük 
elismeréseként, Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi Költségvetésében meghatározott 
Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű támogatások terhére. 

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: 

 
157/2020. (VI. 24.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

1.) a Dr. Pártos Lóránt Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével (székhely: 2364 
Ócsa, Falu Tamás utca 35., képviseletében: Spák József kuratóriumi elnök) 30.000 Ft 
összegű támogatást nyújt az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak a 2020. január 22. 
napján - a Magyar Kultúra Napja alkalmából - tartott műsorban való közreműködésük 
elismeréseként, Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi Költségvetésében meghatározott 
Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű támogatások terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 

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

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

 

Icsó László Csaba képviselő: A Katona József utca és a Halászy Károly utcai átjáróra kérdez rá. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Tájékoztatja, hogy az ügyintézés folyamatban van. 
 
Krisztián László képviselő: A hulladékszállításra kérdez rá, illetőleg szelektív szállítás ritkulására, 
valamint az elmaradt szállításokra. 
  
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy folyamatban vannak az egyeztetések, korábban a 
polgármesterek ígéretet kaptak arra, hogy a jövő év tavaszán minden háztartás számára 
térítésmentesen biztosítanak a szelektív gyűjtéshez edényzetet. 
 
Balló Benő képviselő: A régi strand területének gyommentesítésével kapcsolatosan érdeklődik, 
illetve az ott található fasarjak kivágásával kapcsolatosan. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Elmondja, hogy megírja e-mailben az ezzel kapcsolatos tudnivalókat 
és szabályokat. 
 
Balló Benő képviselő: Kéri, hogy a jövőben a pályázatok műszaki ellenőrei kerüljenek meghívásra 
a Városfejlesztési Bizottság ülésére, hogy személyesen egyeztethessenek vele a pályázattal 
kapcsolatosan. 
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Bukodi Károly polgármester: Tájékoztatja, hogy a bizottsági ülésekre minden esetben azok a 
személyek kerülnek meghívásra, akiket a bizottság elnöke kér.  
 
Krisztián László képviselő: A magasfeszültségű vezeték ügyére kérdez rá. 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy a helyszíni bejárás során egyeztettek egy 
nyomvonalat, ahol el lehetne vinni a vezetéket. Ők nem jelentkeztek február végén, ahogyan azt 
ígérték, hanem most májusban érkezett egy terv szakhatósági véleményezésre, ahol már egy teljesen 
új nyomvonalon megy a légvezeték. A főépítész úr nem tudott mást írni, mint, hogy a helyi 
szabályoknak megfelel, azonban az Önkormányzat nem támogatja és mivel Önkormányzati út felett 
megy át, a közútkezelői hozzájárulását az Önkormányzat nem adta meg. A holnapi napon délelőtt 
érkezik majd a tervező cég egy megbeszélésre. 
 
A napirendek megtárgyalását követően a Polgármester zárt ülést rendelt el. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


