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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 16. napján tartott 
üléséről. 
 
Jelen vannak 
Bukodi Károly  polgármester 
Murinainé Murár Emília  alpolgármester 
Balló Benő képviselő 
Darócziné Kozma Judit képviselő 
Icsó László Csaba képviselő 
Krisztián László képviselő 
Török László képviselő 
Valóczki Melinda képviselő 
 
dr. Molnár Csaba jegyző 
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 
dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 
Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
8 fővel határozatképes, dr. Gallai Zoltán képviselő távolmaradását előre jelezte. Kérdezi, hogy a 
napirendekkel kapcsolatosan van-e bárkinek észrevétele, javaslata?  
 
Dr. Molnár Csaba jegyző kéri felvenni 8.7. zárt napirendi pontként a „Döntés az ócsai 1568/A/1 
hrsz.-ú, 2364 Ócsa, Falu Tamás utca 43. 1. ajtó alatt található társasházi ingatlan értékesítésére kiírt pályázat 
eredményének jóváhagyásáról” elnevezésű napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Döntés az ócsai 1568/A/1 hrsz.-ú, 2364 Ócsa, 
Falu Tamás utca 43. 1. ajtó alatt található társasházi ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének 
jóváhagyásáról” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

198/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Döntés az ócsai 1568/A/1 hrsz.-ú, 2364 Ócsa, 

Falu Tamás utca 43. 1. ajtó alatt található társasházi ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének 

jóváhagyásáról” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ---- 
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Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 
módosítással tárgyalásra elfogata. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

199/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 
 

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

Napirendi javaslat 

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

 
2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

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

 

3. Munkaterv szerinti napirendek 

 
3.1. Tárgy: Döntés a „BURSA HUNGARICA" Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2021. évi pénzügyi tervezetéről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.2. Tárgy: .../2020.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2020. 
évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(költségvetés előirányzat-módosítás) 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.3. Tárgy: Döntés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 
meghatározott gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének elkészítéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.4. Tárgy: Döntés a helyi közlekedési, személyszállítási közszolgáltatás biztosítása tárgyában 
pályázat kiírásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.5. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi I. féléves beszámolója 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4. Aktuális napirendek: 
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4.1. Tárgy: Sourcing Hungary Kft.-vel fennálló földgáz és villamos energia beszerzése tárgyú 

közbeszerzési tanácsadói szerződés módosítása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.2. Tárgy: Döntés földgáz energia beszerzéséről önkormányzati csoportos közbeszerzéshez 
történő csatlakozásról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.3. Tárgy: Döntés villamos energia beszerzéséről önkormányzati csoportos közbeszerzéshez 
történő csatlakozással 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.4. Tárgy: …/2020. (…) önkormányzati rendelettervezet a meghatározott össztömeget 
meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási engedély 
kiadásáról szóló 16/2019. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
 

4.5. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi 
gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul 
vételéről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.6. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásának 
szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.7. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő úthálózat téli üzemeltetési tervének 
felülvizsgálata 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4.8. Tárgy: Döntés az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.  2019. évi 

gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul 
vételéről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.9. Tárgy: Döntés a 2020. évi közmeghallgatás kitűzéséről 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 
4.10. Tárgy: …/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
 

4.11. Tárgy: Döntés a Gimnáziumi Menza előtti járdaszakasz felújításáról 
Előadó: Balló Benő Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

4.12. Tárgy: Döntés a Vadász utca és a Vágóhíd utca csapadékvíz-elvezetési problémájának 
megoldásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.13. Tárgy: Döntés Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 
Pest megye területén elnevezésű pályázat keretében felelős műszaki ellenőri feladatokat 
ellátó szakértő kiválasztásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.14. Tárgy: Döntés a Kölcsey utca sebességkorlátozása tárgyában benyújtott kérelemről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.15. Tárgy: Döntés a Mátyás István utca Türr István utca és Iskola utca közötti szakaszának, valamint 
az Ady Endre köz Ady Endre utca és Türr István utca közötti szakaszának egyirányúsításáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

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

 
8.1. Tárgy: Döntés az Ócsa, Pipacs utca 40. szám alatti (ócsai 66 hrsz. alatt nyilvántartott) 

ingatlan tulajdonosi viszonyainak rendezéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

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

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

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

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

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

8.7. Tárgy: Döntés az ócsai 1568/A/1 hrsz.-ú, 2364 Ócsa, Falu Tamás utca 43. 1. ajtó alatt 
található társasházi ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének jóváhagyásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 
2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 
 
Balló Benő képviselő: Kérdezi, hogy mi a játszótér kivitelezésének véghatárideje? 
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Bukodi Károly polgármester: Szeptember vége. A jövő hét végére ígérték a játékokat, a játékok 
megérkeztek, Magyarországon vannak, mai napon járt arra, már rakják a szegélyt. Ha kérdés, 
észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

200/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

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

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról 
 
Bukodi Károly polgármester: Ezek már kevésbé pályázatok, mint inkább kivitelezések. A 
játszótérről az előbb már beszélt. A csapadékvíz pályázat kivitelezése a végéhez közeledik. Az Árok 
utca és a Klapka utca felújítása szintén. A tegnapinapon volt szó a kerékpárút pályázatáról, ott a 
vízjogi létesítési engedélyen hiányzik egy aláírás és ott is minden jogerős. Az Esze Tamás utcai 
pályázatokról pedig csak annyi hír van, hogy befogadták.  
 
Krisztián László képviselő: A Baross utcai parkoló vonatkozásában kérdezne. Látta, hogy 
megépült a járda összekötés, kérdezi, hogy az vajon mennyire felel meg az akadálymentes címszó 
kérdéskörnek? Illetve elmondja, hogy a Baross utcáról a Baross utcára át lehet menni, a Rákóczi 
utcáról a Rákóczi utcára még mindig nem lehet megközelíteni a járdát. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ahogy azt már a múltkor is mondta, ha valaki elmegy oda 
megnézni, akkor meg is kérdezheti. Ha hozzá fordul, vagy Jegyző úrhoz, akkor megadják a műszaki 
ellenőr elérhetőségét. Jó lenne, ha a képviselők kicsit önállósodnának és nem mindig rajtuk kérnék 
számon, hogy mi történt. Ha szükséges, akkor megadják a műszaki ellenőr, műszaki vezető számát, 
a tervezőkét és bármikor felhívhatják őket, kimehetnek a helyszínre, megkérdezhetik. Ne az legyen 
mindig, hogy majd ő hívja fel, mondja el a felvetést, aztán majd egy hónap múlva referáljon. 
Képviselőként nyugodtan mehetnek. Ettől függetlenül úgy gondolja, hogy a Rákóczi utcáról a 
Rákóczi utcára eddig sem a járdán mentek. 
Lassan véget érnek azok a pályázatok, amelyeket az előző Képviselő-testület kezdett el. Itt ülnek 
lassan 10 hónapja, senki nem jött még be hétköznap azzal a kéréssel, hogy vegyék elő a pályázatokat 
és nézzék meg. Ahogyan tegnapi is az utolsó utáni pillanatban vannak észrevételek, kritikák, felé 
megfogalmazott kritikák, hogy ez ezért vagy azért nem jó. Egy kicsit úgy tűnik, hogy úgy ülnek itt, 
hogy referálni kellene arra, hogy jól vagy rosszul dolgoznak, vagy dolgoztak. Itt vannak 10 hónapja, 
egyik terv sem érdekelt senkit, hogy kiment volna. Az esze Tamás utca már ennek a Képviselő-
testületnek a pályázata, ezt is elő lehetne venni és megnézni, hogy jól gondolták-e és esetleg lehet-
e még rajta változtatni.  
 



6 
 

Balló Benő képviselő: Rendben, de nem tudják azt a menetet, hogy mikor lehet bemenni. Kéri, 
hogy ezt tisztázzák le, hogy mikor van az az időpont, amikor be lehet menni és belenézni a 
tervekbe?  
 
Bukodi Károly polgármester: Hivatali időben bármikor. Elmondja, hogy a mostani képviselők 
úgy jutottak be a testületbe, hogy ezek már 2018-ban elnyert pályázatok, azokat a terveket fogadta 
el az irányadó hatóság, amiket annak idején benyújtottak, arra adtak pénzt, azzal a műszaki 
tartalommal. Ezt már nem tudja megnézni, mert ezek már 2018-ban elfogadott tervek voltak, de az 
elmúlt időszakban bármikor bejöhettek volna, hogy megnézzék a terveket. Ha pár hónappal 
korábban jött volna az észrevétel a kerékpárút pályázattal kapcsolatosan, hogy nézzék át és 
változtassanak rajta, akkor még lehet, hogy meg lehetett volna tenni. Most azonba már csak 
megakasztani lehet és visszaadni az elnyert támogatási összeget. 
Kicsit elmentek a napirendtől, de újra kér mindenkit, hogy ha bármi kérdése van, vagy valamire 
kíváncsi, akkor jöjjön és kérdezzen, bármikor be tud jönni személyesen. 
 
Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testület a pályázatok jelenlegi állásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

201/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

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

3.1. Tárgy: Sourcing Hungary Kft.-vel fennálló földgáz és villamos energia beszerzése tárgyú 
közbeszerzési tanácsadói szerződés módosítása 

 
Bukodi Károly polgármester: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, 
mindkettőt Icsó László Csaba képviselő tervezte. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is javasolja 
elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a "BURSA HUNGARICA" Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2021. évi fordulójához 
csatlakozik az alábbi pénzügyi tervezettel:  

„A” típusú pályázat: 1.500.000,- Ft  
„B” típusú pályázat /új 4 hónapra/: 80.000,- Ft  
Összesen: 1.580.000,- Ft  
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2.) felkéri a polgármestert és a jegyzőt az 1.) pontban foglaltakhoz kapcsolódó adminisztrációs 
feladatok ellátására.  
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

202/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a "BURSA HUNGARICA" Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2021. évi fordulójához 
csatlakozik az alábbi pénzügyi tervezettel:  

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

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

 
 
Napirend tárgya: 

3.2. Tárgy: .../2020.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2020. 
évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés 
előirányzat-módosítás) 

 
Bukodi Károly polgármester: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság javasolja 
elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
.../2020.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi 
költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés 
előirányzat-módosítás) 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetésében, a kiadási és bevételi főösszegét: 

1.548.118.826 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-ötcszáznegyvennyolcmillió-egyszáztizennyolcezer-nyolcszázhuszonhat 

forintban határozza meg. 

 

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

1.188.663.483 Ft Költségvetési bevétellel 

-1.515.982.564 Ft Költségvetési kiadással 

- 327.319.081 Ft Költségvetési egyenleggel 

 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  

 (-21.732.022 Ft) +(-305.587.059) Ft= - 327.319.081 Ft/ 

 

(3) A költségvetési egyenleg -327.319.081 Ft, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével tudunk 
kiegyenlíteni” 

 

2. § 

 

Az R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A 3.§ (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások 
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és 
kiadásait a rendelet 1.1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg a Képviselő-testület. 
 

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatonként: 
 

forintban 

 

1.) Közhatalmi bevétel 555.400.000  

2.) Intézményi működési bevétel  120.038.000  

3.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 45.000.000  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 

forintban 

(3) Önkormányzati működés támogatásai: 431.885.483 
 

forintban 

(4)  Felhalmozási bevételek: 

1.) Felhalmozási bevétel 36.100.000  

2)  Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 200.000 

3.) Felhalmozási  célú támogatás:  

 

(5) Maradvány igénybevétele:         359.455.343 

 forintban  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.548.118.826 

 

forintban 
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(6) Önkormányzat működési kiadásai: 1.166.895.505 

 

1.) Személyi juttatások 444.051.990 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok   86.149.649 

3.) Dologi kiadások 420.179.866 

4.) Egyéb működési célú kiadások  203.514.000 

4.1) Ebből:  Egyéb működési célú  támogatások Áh belülre 25.446.000 

4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívülre 177.876.000 

4.3) Előző évi elszámolásból származó befizetés 192.000 

   

5.) Szociális kiadások 

(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú 

tájékoztató tábla tartalmazza 

13.000.000 

 

(7) Tartalék:                                                                                                        208.710.839 

forintban 

 

a) Általános tartalék 7.200.000  

b) Céltartalék                         201.510.839  

 

forintban 

(8) Felhalmozási költségvetés kiadásai:  140.376.220 

 

forintban 

a) Beruházások 106.416.359 

b) Felújítások                           33.359.861 

c) Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás) 600.000 

 

forintban 

(9) Finanszírozási célú kiadások: 32.136.262 

 

Ebből: 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 15.800.000 

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 16.336.262 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:  1.548.118.826 

10) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 

és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint 

bontásban a 1.2, 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és 

állami (államigazgatási) feladatai: 

 

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

továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatok. 

 

b) Önként vállalt feladatok 
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ba) fizikoterápia 

bb) labor helyi tevékenysége 

bc) civil szervezetek támogatása 

 

c) Állami, államigazgatási feladatok 
ca) helyi jogalkotás 

cb) építésügyi helyi igazgatás 

cc) adóigazgatás 

cd) szociális igazgatás 

ce) közterület-felügyelet 

 

(11) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten a 2.1. sz. és a 2.2. sz. melléklet részletezi. 

 

3. § 

 

Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételi előirányzatát 1.527.129.177 Ft-ban 

határozza meg. 

 

Önkormányzat működési támogatásai  431.885.483 Ft 

Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről 45.000.000 Ft 

Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről  

Közhatalmi bevételek: 555.400.000 Ft 

Működési bevétel: 109.006.000 Ft 
Felhalmozási bevételek: 36.300.000 Ft 
Maradvány igénybevétele:                                                       349.537.694 Ft 
 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási előirányzatát 1.527.129.177 Ft -ban 
határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 80.442.000 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 14.409.103 Ft 
Dologi kiadások: 306.193.114 Ft 
Ellátottak pénzbeni juttatásai: 13.000.000 Ft 
Egyéb működési célú kiadások: 203.514.000 Ft 
Tartalékok:                                                                        208.710.839 Ft 
Felhalmozási költségvetési kiadások: 131.876.220 Ft 
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre: 15.800.000 Ft 
Előző évi megelőlegezés visszafizetése: 16.336.262 Ft 
Intézményfinanszírozás kiadásai: 536.847.639 Ft 

 

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.1. melléklet 
tartalmazza. 

 
Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások 
összege: 536.847.639 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 23.446.000 Ft. 
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(4) Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 14 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 6 fő.” 
 

4. § 

 

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi előirányzatát 194.717.819 Ft-ban 

határozza meg. 

 

Intézményi működési bevétel: 2.042.000 Ft 
Költségvetési maradvány igénybevétele: 4.597.681 Ft 
Normatív állami támogatás:  95.562.703 Ft 
Önkormányzati támogatás: 92.515.435 Ft 

 
(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadási előirányzatát 194.717.819 Ft-ban 

határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 133.193.500 Ft 
Munkaadókat terhelő jár: 25.554.638 Ft 
Dologi kiadások: 33.969.681 Ft 
Egyéb beruházási célú kiadások: 2.000.000 Ft 
 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.2. melléklet tartalmazza. 
 

(3) A Képviselő-testület 2020. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 
az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 48.000 Ft,  
 b) köztisztviselők 2020 évi cafeteria kerete bruttó 400.000 Ft. 
 
(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 27 főben állapítja meg.” 

 

5. § 

 

Az R. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2020. 

évi bevételi előirányzatát 348.013.857 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel: 8.970.000 Ft 
Költségvetési maradvány igénybevétele: 4.118.799 Ft 
Normatív állami támogatás: 222.111.408 Ft 
Önkormányzati támogatás:                                                 112.813.650 Ft 

 
 
(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2020. évi 

kiadási előirányzatát 348.013.857 Ft-ban határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 222.190.688 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 44.333.370 Ft 
Dologi kiadások: 76.489.799 Ft 
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Egyéb eszköz beszerzések: 5.000.000 Ft 
 

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde tervezett 

bevételeit és kiadásait a 9.3. melléklet tartalmazza.  

 
(3) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

létszámkeretét 53 +7 főben állapítja meg.” 
 

6.§ 

 

A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2020. évi bevételi előirányzatát 15.105.612 Ft-ban 

határozza meg.  
 

Intézményi működési bevétel: 20.000 Ft 
Működési célú átvett pénzeszközök: 40.000 Ft 
Költségvetési maradvány igénybevétele                                         1.201.169 Ft 
Normatív állami támogatás: 12.511.737 Ft 
Önkormányzati támogatás:  1.332.706-Ft  

 
(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2020. évi kiadási előirányzatát 15.105.612 Ft-ban 

határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 7.958.802 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 1.445.641 Ft 
Dologi kiadások: 4.201.169 Ft 
Beruházások (Könyvállomány növekedés): 1.500.000 Ft 

 
Az önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 9.4.sz. melléklet 
tartalmazza. 
 

(3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 2 főben állapítja meg.” 
 

 
7. § 

 

A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 7.200.000. Ft általános tartalékot és 201.510.839 Ft céltartalékot 
állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának. 

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja 
magának. 

 

8. § 

 

Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

9. § 
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Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

10. § 

 

Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 

11. § 

 

Az R. 1.4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 

12. § 

 

Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

13. § 

 

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

 

14. § 

 

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

 

15. § 

 

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

 

16. § 

 

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

 

17. § 

 

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

 

18.§ 

 

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

 

19. § 

 

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

 

20. § 

 

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

 

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

 

22.§ 

 

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

 

23.§ 

 

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

 

24.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

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

19/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi 
költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításról 

 
.../2020.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi 
költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés 
előirányzat-módosítás) 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetésében, a kiadási és bevételi főösszegét: 

1.548.118.826 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-ötcszáznegyvennyolcmillió-egyszáztizennyolcezer-nyolcszázhuszonhat 

forintban határozza meg. 

 

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

1.188.663.483 Ft Költségvetési bevétellel 

-1.515.982.564 Ft Költségvetési kiadással 

- 327.319.081 Ft Költségvetési egyenleggel 
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 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  

 (-21.732.022 Ft) +(-305.587.059) Ft= - 327.319.081 Ft/ 

 

(3) A költségvetési egyenleg -327.319.081 Ft, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével tudunk 
kiegyenlíteni” 

 

2. § 

 

Az R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A 3.§ (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások 
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és 
kiadásait a rendelet 1.1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg a Képviselő-testület. 

 

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatonként: 
 

forintban 

 

1.) Közhatalmi bevétel 555.400.000  

2.) Intézményi működési bevétel  120.038.000  

3.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 45.000.000  

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 40.000 

 

forintban 

(3) Önkormányzati működés támogatásai: 431.885.483 
 

forintban 

(4)  Felhalmozási bevételek: 

1.) Felhalmozási bevétel 36.100.000  

2)  Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 200.000 

3.) Felhalmozási  célú támogatás:  

 

(5) Maradvány igénybevétele:         359.455.343 

 forintban  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.548.118.826 

 

forintban 

(6) Önkormányzat működési kiadásai: 1.166.895.505 

 

1.) Személyi juttatások 444.051.990 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok   86.149.649 

3.) Dologi kiadások 420.179.866 

4.) Egyéb működési célú kiadások  203.514.000 

4.1) Ebből:  Egyéb működési célú  támogatások Áh belülre 25.446.000 

4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívülre 177.876.000 

4.3) Előző évi elszámolásból származó befizetés 192.000 
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5.) Szociális kiadások 

(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú 

tájékoztató tábla tartalmazza 

13.000.000 

 

(7) Tartalék:                                                                                                        208.710.839 

forintban 

 

a) Általános tartalék 7.200.000  

b) Céltartalék                         201.510.839  

 

forintban 

(8) Felhalmozási költségvetés kiadásai:  140.376.220 

 

forintban 

a) Beruházások 106.416.359 

b) Felújítások                           33.359.861 

c) Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás) 600.000 

 

forintban 

(9) Finanszírozási célú kiadások: 32.136.262 

 

Ebből: 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 15.800.000 

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 16.336.262 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:  1.548.118.826 

(10) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) 

feladatok szerint bontásban a 1.2, 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. Az Önkormányzat kötelező, 

önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai: 

 

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

továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatok. 

 

b) Önként vállalt feladatok 
ba) fizikoterápia 

bb) labor helyi tevékenysége 

bc) civil szervezetek támogatása 

 

c) Állami, államigazgatási feladatok 
ca) helyi jogalkotás 

cb) építésügyi helyi igazgatás 

cc) adóigazgatás 

cd) szociális igazgatás 

ce) közterület-felügyelet 
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(11) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten a 2.1. sz. és a 2.2. sz. melléklet részletezi. 

 

3. § 

 

Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételi előirányzatát 1.527.129.177 Ft-ban 

határozza meg. 

 

Önkormányzat működési támogatásai  431.885.483 Ft 

Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről 45.000.000 Ft 

Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről  

Közhatalmi bevételek: 555.400.000 Ft 

Működési bevétel: 109.006.000 Ft 
Felhalmozási bevételek: 36.300.000 Ft 
Maradvány igénybevétele:                                                       349.537.694 Ft 
 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási előirányzatát 1.527.129.177 Ft -ban 
határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 80.442.000 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 14.409.103 Ft 
Dologi kiadások: 306.193.114 Ft 
Ellátottak pénzbeni juttatásai: 13.000.000 Ft 
Egyéb működési célú kiadások: 203.514.000 Ft 
Tartalékok:                                                                        208.710.839 Ft 
Felhalmozási költségvetési kiadások: 131.876.220 Ft 
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre: 15.800.000 Ft 
Előző évi megelőlegezés visszafizetése: 16.336.262 Ft 
Intézményfinanszírozás kiadásai: 536.847.639 Ft 

 

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.1. melléklet 
tartalmazza. 

 
Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások 
összege: 536.847.639 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 23.446.000 Ft. 
 

(4) Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 14 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 6 fő.” 
 

4. § 

 

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi előirányzatát 194.717.819 Ft-ban 

határozza meg. 

 

Intézményi működési bevétel: 2.042.000 Ft 
Költségvetési maradvány igénybevétele: 4.597.681 Ft 
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Normatív állami támogatás:  95.562.703 Ft 
Önkormányzati támogatás: 92.515.435 Ft 

 
(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadási előirányzatát 194.717.819 Ft-ban 

határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 133.193.500 Ft 
Munkaadókat terhelő jár: 25.554.638 Ft 
Dologi kiadások: 33.969.681 Ft 
Egyéb beruházási célú kiadások: 2.000.000 Ft 
 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.2. melléklet tartalmazza. 
 

(3) A Képviselő-testület 2020. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 
az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 48.000 Ft,  
 b) köztisztviselők 2020 évi cafeteria kerete bruttó 400.000 Ft. 
 
(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 27 főben állapítja meg.” 

 

5. § 

 

Az R. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2020. 

évi bevételi előirányzatát 348.013.857 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel: 8.970.000 Ft 
Költségvetési maradvány igénybevétele: 4.118.799 Ft 
Normatív állami támogatás: 222.111.408 Ft 
Önkormányzati támogatás:                                                 112.813.650 Ft 

 
 
(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2020. 

évi kiadási előirányzatát 348.013.857 Ft-ban határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 222.190.688 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 44.333.370 Ft 
Dologi kiadások: 76.489.799 Ft 
Egyéb eszköz beszerzések: 5.000.000 Ft 

 
Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde tervezett 

bevételeit és kiadásait a 9.3. melléklet tartalmazza.  

 
(3) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

létszámkeretét 53 +7 főben állapítja meg.” 
 

6.§ 

 

A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2020. évi bevételi előirányzatát 15.105.612 Ft-ban 

határozza meg.  
 

Intézményi működési bevétel: 20.000 Ft 
Működési célú átvett pénzeszközök: 40.000 Ft 
Költségvetési maradvány igénybevétele                                         1.201.169 Ft 
Normatív állami támogatás: 12.511.737 Ft 
Önkormányzati támogatás:  1.332.706-Ft  

 
(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2020. évi kiadási előirányzatát 15.105.612 Ft-ban 

határozza meg. 
 

Személyi juttatások: 7.958.802 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 1.445.641 Ft 
Dologi kiadások: 4.201.169 Ft 
Beruházások (Könyvállomány növekedés): 1.500.000 Ft 

 
Az önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 9.4.sz. melléklet 
tartalmazza. 
 

(3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 2 főben állapítja meg.” 
 

 
7. § 

 

A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 7.200.000. Ft általános tartalékot és 201.510.839 Ft céltartalékot 
állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának. 

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja 
magának. 

 

8. § 

 

Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

9. § 

 

Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

10. § 

 

Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 

11. § 

 

Az R. 1.4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 

12. § 
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Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

13. § 

 

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

 

14. § 

 

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

 

15. § 

 

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

 

16. § 

 

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

 

17. § 

 

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

 

18.§ 

 

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

 

19. § 

 

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

 

20. § 

 

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

 

21. § 

 

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

 

22.§ 

 

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

 

23.§ 

 

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

 

24.§ 
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(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

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

3.3. Tárgy: Döntés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott 
gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének elkészítéséről 

 
Bukodi Károly polgármester: Bizottsági elnököket kérdezi. 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
által – a 184/2020. (VII.29.) számú ÖK. határozatban foglaltak alapján – a 2021-2035. évre 
elkészített gördülő fejlesztési tervet jóváhagyja.  
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

203/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
által – a 184/2020. (VII.29.) számú ÖK. határozatban foglaltak alapján – a 2021-2035. évre 
elkészített gördülő fejlesztési tervet jóváhagyja.  
 
Határidő: ---  
Felelős: --- 
 
 
Napirend tárgya:. 

3.4 Tárgy: Döntés a helyi közlekedési, személyszállítási közszolgáltatás biztosítása tárgyában 
pályázat kiírásáról 

 
Bukodi Károly polgármester: Bizottsági elnököket kérdezi. 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság is tárgyalta és 
javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  



22 
 

1.) pályázatot ír ki a helyi közlekedési, személyszállítási közszolgáltatás, azaz a helyi közösségi 
közlekedés biztosítása céljából, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati kiírás, illetve az arra történő felhívást a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § (4) bekezdésében 
foglalt helyeken és módon történő közzétételéről gondoskodjon, és a pályázati eljárást 
folytassa le, amelynek költségeit Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése dologi 
kiadások terhére biztosítja. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati eljárás során beérkezett pályázatok 
zártkörűen történő bontására, felkéri továbbá, hogy a beérkezett pályázatokat terjessze elő 
a bontást követően tartandó ülésre nyertes kihirdetése céljából. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

204/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) pályázatot ír ki a helyi közlekedési, személyszállítási közszolgáltatás, azaz a helyi közösségi 
közlekedés biztosítása céljából, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati kiírás, illetve az arra történő felhívást a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § (4) bekezdésében 
foglalt helyeken és módon történő közzétételéről gondoskodjon, és a pályázati eljárást 
folytassa le, amelynek költségeit Ócsa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése dologi 
kiadások terhére biztosítja. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati eljárás során beérkezett pályázatok 
zártkörűen történő bontására, felkéri továbbá, hogy a beérkezett pályázatokat terjessze elő 
a bontást követően tartandó ülésre nyertes kihirdetése céljából. 

 

Határidő: 1.)-3.) azonnal és folyamatos 

Felelős: 1.) -- ; 2.)-3.) polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 

3.5. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2020. évi I. féléves beszámolója 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság vizsgálta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2020. I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

205/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2020. I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: -- 

 
 
Napirend tárgya: 

4.1. Tárgy: Sourcing Hungary Kft.-vel fennálló földgáz és villamos energia beszerzése tárgyú 
közbeszerzési tanácsadói szerződés módosítása 

 
Bukodi Károly polgármester: A tegnapi napon a Városfejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy 
mivel a mai napon lesz előadó, így nem tárgyalja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és 
javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha nincs, akkor szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) hozzájárul a 2019. április 2. és 5. napján kelt, a Sourcing Hungary Kft.-vel kötött „Földgáz és 
villamos energia beszerzése tárgyú energia menedzsment tevékenységgel kiegészített közbeszerzési tanácsadói 
szolgáltatás” tárgyú szerződés „1. számú módosítás” címen csatolt dokumentum szerinti tartalommal 
történő módosításához, 
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt szerződésmódosítás aláírására és a 
szükséges adminisztratív intézkedések megtételére. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

206/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) hozzájárul a 2019. április 2. és 5. napján kelt, a Sourcing Hungary Kft.-vel kötött „Földgáz és 
villamos energia beszerzése tárgyú energia menedzsment tevékenységgel kiegészített közbeszerzési tanácsadói 
szolgáltatás” tárgyú szerződés „1. számú módosítás” címen csatolt dokumentum szerinti tartalommal 
történő módosításához, 
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt szerződésmódosítás aláírására és a 
szükséges adminisztratív intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.)-2.) polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 

4.2. Tárgy: Döntés földgáz energia beszerzéséről önkormányzati csoportos közbeszerzéshez 
történő csatlakozásról 
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Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és 
javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) kifejezi szándékát, hogy a 2022-2023. villamos energia évben az energiabeszerzést továbbiakban 
is a Sourcing Hungary Kft. közreműködésével önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő 
csatlakozással kívánja beszerezni. 
2.) megbízza és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy Ócsa Város Önkormányzata és 
intézményei vonatkozásában a 2022-2023. villamos energia évre a mellékelt „szerződéses feltételek 
a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő villamos energia kereskedelmi 
szerződéshez” nevű dokumentumot, továbbá a tagság fenntartásáról szóló nyilatkozatot és 
kapcsolódó nyilatkozatokat, valamint ezt követően az energia kereskedelmi szerződéseket aláírja. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

207/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) kifejezi szándékát, hogy a 2022-2023. villamos energia évben az energiabeszerzést továbbiakban 
is a Sourcing Hungary Kft. közreműködésével önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő 
csatlakozással kívánja beszerezni. 
2.) megbízza és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy Ócsa Város Önkormányzata és 
intézményei vonatkozásában a 2022-2023. villamos energia évre a mellékelt „szerződéses feltételek 
a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő villamos energia kereskedelmi 
szerződéshez” nevű dokumentumot, továbbá a tagság fenntartásáról szóló nyilatkozatot és 
kapcsolódó nyilatkozatokat, valamint ezt követően az energia kereskedelmi szerződéseket aláírja. 
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.)-2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 

4.3. Tárgy: Döntés villamos energia beszerzéséről önkormányzati csoportos közbeszerzéshez 
történő csatlakozással 

 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és 
javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) kifejezi szándékát, hogy a 2021. október 1-től 2023. október 1-ig tartó szerződéses időszakra 
szóló földgáz energia igényét a továbbiakban is a Sourcing Hungary Kft. közreműködésével 
önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással kívánja beszerezni. 
2.) megbízza és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy Ócsa Város Önkormányzata és 
intézményei vonatkozásában a 2021. október 1-től 2023. október 1-ig tartó szerződéses időszakra 
a mellékelt „szerződéses feltételek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő 
földgáz energia kereskedelmi szerződéshez” nevű dokumentumot, továbbá a tagság fenntartásáról 
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szóló nyilatkozatot és kapcsolódó nyilatkozatokat, valamint ezt követően az energia kereskedelmi 
szerződéseket aláírja. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

208/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) kifejezi szándékát, hogy a 2021. október 1-től 2023. október 1-ig tartó szerződéses időszakra 
szóló földgáz energia igényét a továbbiakban is a Sourcing Hungary Kft. közreműködésével 
önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással kívánja beszerezni. 
2.) megbízza és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy Ócsa Város Önkormányzata és 
intézményei vonatkozásában a 2021. október 1-től 2023. október 1-ig tartó szerződéses időszakra 
a mellékelt „szerződéses feltételek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő 
földgáz energia kereskedelmi szerződéshez” nevű dokumentumot, továbbá a tagság fenntartásáról 
szóló nyilatkozatot és kapcsolódó nyilatkozatokat, valamint ezt követően az energia kereskedelmi 
szerződéseket aláírja. 
 

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

4.4. Tárgy: …/2020. (…) önkormányzati rendelettervezet a meghatározott össztömeget 
meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási engedély 
kiadásáról szóló 16/2019. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendeletet. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is javasolja 
elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
…/2020. (…) önkormányzati rendelettervezet a meghatározott össztömeget meghaladó 
gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási engedély kiadásáról szóló 
16/2019. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 3. § (1) bekezdés 2. mondatában kapott felhatalmazás alapján, valamint a közúti jelzések 
elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében, továbbá a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és a 34. § (1)-(2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § 
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A meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához 
szükséges behajtási engedély kiadásáról szóló 16/2019. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

2. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
20/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet a meghatározott össztömeget meghaladó 
gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási engedély 
kiadásáról szóló 16/2019. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvény 3. § (1) bekezdés 2. mondatában kapott felhatalmazás alapján, valamint a közúti 

jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében, továbbá a 

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és a 34. § (1)-(2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

A meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához 

szükséges behajtási engedély kiadásáról szóló 16/2019. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

2. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 
 
Napirend tárgya: 

4.5. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi 
gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 

 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfofgadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató 

Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosa az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

2019. évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul 

veszi, intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

209/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató 

Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosa az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

2019. évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul 

veszi, intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:-- 

  
 
Napirend tárgya: 

4.6. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásának 
szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 

 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft. kizárólagos tulajdonosa az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásának 

szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, intézkedést azzal 

kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

210/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft. kizárólagos tulajdonosa az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásának 

szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, intézkedést azzal 

kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:-- 

 
 
Napirend tárgya: 

4.7. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő úthálózat téli üzemeltetési tervének 
felülvizsgálata 
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Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és egy kis javaslatot tett a jövővel 
kapcsolatban, a beszámolót pedig elfogadta.  
 
Bukodi Károly polgármester: A megfogalmazott javaslatra kérdez rá. 
 
Balló Benő képviselő: Azzal kapcsolatban fogalmazott meg észrevételeket, hogy kiszervezhetné 
a feladatot, mivel az Önkormányzati tulajdonú IFA elég rossz állapotban van, új gépjármű 
beszerzésére pedig így ne legyen szükség. A Bizottság felvetette a lehetőségét annak, hogy kb. azért 
az összegét, amennyibe jelenleg ezeknek a feladatoknak az ellátása kerül megbízhatnának egy céget, 
aki a hóeltakarítási és síkosságmentesítési a feladatokat ellátja.  
 
Bukodi Károly polgármester: Kérdezi, hogy miért nem csinálják meg ezt már erre a télre?  
 
Balló Benő képviselő: Erre a télre már van szerződés. 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy a mai napon délelőtt bekérte a rendelkezésre álló 
szerződéseket és árajánlatkéréseket, és senkivel nincsen aláírt szerződés Benkovics Sándoron kívül. 
Éppen ezért úgy gondolja, hogy felesleges lenne ezzel a jövő évig várni. Igazából csak össze kellene 
hasonlítani azt az összeget, amit összességében ezzel kapcsolatosan ki kell fizetni és azt, amit a cég 
kér, aki ezt a feladatot teljeskörűen ellátná. Ha kiszervezésre kerül, akkor mennyi idő alatt ér ide, 
mikor kezdi el a munkát, stb. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a jelen napirend mellékleteként csatolt Ócsa Város közterületeire vonatkozó 2020/2021. évi 

téli útüzemeltetési tervről szóló döntését elhalasztja a soron következő rendes ülésére, 
2.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy összesítse a téli 

síkosságmentesítéssel kapcsolatban jelenleg hatályos, illetve az idei évre tervezett szerződések 
szerinti vállalkozási díjakat, továbbá kérjen be a munkálatok teljes körű, egy kézben történő 
elvégzésére vonatkozó 3 különböző cégtől árajánlatot és terjessze elő a Képviselő-testület 
október havi rendes ülésére. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

211/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a jelen napirend mellékleteként csatolt Ócsa Város közterületeire vonatkozó 2020/2021. évi 

téli útüzemeltetési tervről szóló döntését elhalasztja a soron következő rendes ülésére, 
2.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy összesítse a téli 

síkosságmentesítéssel kapcsolatban jelenleg hatályos, illetve az idei évre tervezett szerződések 
szerinti vállalkozási díjakat, továbbá kérjen be a munkálatok teljes körű, egy kézben történő 
elvégzésére vonatkozó 3 különböző cégtől árajánlatot és terjessze elő a Képviselő-testület 
október havi rendes ülésére. 

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

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.  2019. évi 
gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 

 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető 

Nonprofit Kft. 40 %-os tulajdonosa az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. 2019. 

évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, 

intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

212/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető 

Nonprofit Kft. 40 %-os tulajdonosa az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. 2019. 

évi gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, 

intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:-- 

 
 
Napirend tárgya: 

4.9. Tárgy: Döntés a 2020. évi közmeghallgatás kitűzéséről 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
1.)  Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. december 2. napján 18.00 órakor az 

Ócsai Polgármesteri Hivatal (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) tanácstermében 

közmeghallgatást tart az alábbi napirendekkel: 

a) A 2020. évi költségvetési év áttekintése 
b) Egyebek 

2.) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

közmeghallgatásról a lakosságot Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019.(X.22.) önkormányzati rendelet 48. § (2) 

bekezdésekben foglalt módokon tájékoztassa. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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213/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

 

1.)  Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. december 2. napján 18.00 órakor az 

Ócsai Polgármesteri Hivatal (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) tanácstermében 

közmeghallgatást tart az alábbi napirendekkel: 

a) A 2020. évi költségvetési év áttekintése 
b) Egyebek 

2.) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

közmeghallgatásról a lakosságot Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019.(X.22.) önkormányzati rendelet 48. § (2) 

bekezdésekben foglalt módokon tájékoztassa. 

 

Határidő: l.)-2.) azonnal és folyamatos 

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 

4.10. Tárgy: …/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
…/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet 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.) 5. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

 

„Aki  

[…] közterületen lévő árkot engedély nélkül betemet, - az eredeti állapot saját költségen történő helyreállításának 

kötelezettsége mellett –  

([…] közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 

bírsággal sújtható.)” 

 

2.§ 
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E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

21/2020. (IX. 18.) 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.) 5. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

 

„Aki  

[…] közterületen lévő árkot engedély nélkül betemet, - az eredeti állapot saját költségen történő helyreállításának 

kötelezettsége mellett –  

([…] közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 

bírsággal sújtható.)” 

 

2.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 
Napirend tárgya: 

4.11. Tárgy: Döntés a Gimnáziumi Menza előtti járdaszakasz felújításáról 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy öt cégtől kértek árajánlatot, melyek közül három 
érkezett be. 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és az ERŐS-ÉK TECH Kft. 
árajánlatát javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és 
mindkét bizottság elutasította a határozatokat, így ebben a kérdésben nem választott kivitelezőt. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1599 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
előtti járdaszakaszt teljeskörűen fel kívánja újítani a mellékelten csatolt műszaki tartalom 
alapján, amelynek elvégzésével az ERŐS-ÉK TECH Kft.-t (3100 Salgótarján, Alkotmány 
út 1. fszt. 4., adószám: 26314523-2-12, cégjegyzékszám: 12-09-010430) bízza meg. A 
vállalkozási díj: 2.187.000 Ft+ÁFA. 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 vállalkozási 
szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 4 tartózkodó szavazattal elutasította 

a következő határozatot: 

 

214/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1599 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 
előtti járdaszakaszt teljeskörűen fel kívánja újítani a mellékelten csatolt műszaki tartalom 
alapján, amelynek elvégzésével az ERŐS-ÉK TECH Kft.-t (3100 Salgótarján, Alkotmány 
út 1. fszt. 4., adószám: 26314523-2-12, cégjegyzékszám: 12-09-010430) bízza meg. A 
vállalkozási díj: 2.187.000 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 céggel kötendő vállalkozási 
szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős: 1.)---; 2.) polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 

4.12. Tárgy: Döntés a Vadász utca és a Vágóhíd utca csapadékvíz-elvezetési problémájának 
megoldásáról 

 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és a Hidrográd Kft. árajánlatát 
javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és a 
Hidrográd Kft. árajánlatát javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 11. pontjára – megbízza a HIDROGRÁD Víz- 
és Közműépítő Kft-t (2330 Dunaharaszti, Akácfa utca 2/A.; adószám: 14335556-2-13; 
cégjegyzékszám: 13-09-120537) a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2079 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület megnevezésű Vágóhíd utca teljes szakaszán, valamint  a 
kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2074 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület 
megnevezésű Vadász utca Vágóhíd és Kiss János utca közötti szakaszán a csapadékvíz-
elvezetés kiépítésével a mellékelten csatolt műszaki tartalom alapján. A vállalkozási díj: 
bruttó 10.009.038 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 vállalkozási 
szerződés előkészítésére és aláírására. 

 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

215/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 11. pontjára – megbízza a HIDROGRÁD Víz- 
és Közműépítő Kft-t (2330 Dunaharaszti, Akácfa utca 2/A.; adószám: 14335556-2-13; 
cégjegyzékszám: 13-09-120537) a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2079 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület megnevezésű Vágóhíd utca teljes szakaszán, valamint  a 
kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2074 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület 
megnevezésű Vadász utca Vágóhíd és Kiss János utca közötti szakaszán a csapadékvíz-
elvezetés kiépítésével a mellékelten csatolt műszaki tartalom alapján. A vállalkozási díj: 
bruttó 10.009.038 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 vállalkozási 
szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős: 1.)---; 2.) polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 

4.13. Tárgy: Döntés Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 
Pest megye területén elnevezésű pályázat keretében felelős műszaki ellenőri feladatokat ellátó 
szakértő kiválasztásáról 

 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és a PLANEX-X Kft. árajánlatát 
javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és a 
PLANEX-X Kft. árajánlatát javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 177/2019. (VI. 26.) számú ÖK. határozatát visszavonja, egyben azt 
hatályon kívül helyezi. 

2.) úgy dönt, hogy a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye 
területén”” című pályázat (Pályázati kiírás kódja: PM_KEREKPARUT_2018) keretében az 
ócsai 1598/1 hrsz. alatt nyilvántartott Falu Tamás utca teljes felületén, továbbá az ócsai 953 
hrsz. alatt nyilvántartott Damjanich utca 16 m2-t érintő felületén újonnan kijelölésre kerülő 
kerékpárút kiépítésének  munkálatai elvégzéséhez szükséges felelős műszaki ellenőri feladatok 
ellátásával a PLANEX-X Ingatlanhasznosító, Szolgáltató és Vagyonkezelő Kft-t (2367 
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Újhartyán, Hunyadi János utca 22., adószám: 24946865-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-
170519)  bízza meg. A megbízási díj bruttó: 2.540.000 Ft. A megbízás díját Ócsa Város 
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően 
a felújítási kiadások terhére biztosítja. 

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

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

216/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 177/2019. (VI. 26.) számú ÖK. határozatát visszavonja, egyben azt 
hatályon kívül helyezi. 

2.) úgy dönt, hogy a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye 
területén”” című pályázat (Pályázati kiírás kódja: PM_KEREKPARUT_2018) keretében az 
ócsai 1598/1 hrsz. alatt nyilvántartott Falu Tamás utca teljes felületén, továbbá az ócsai 953 
hrsz. alatt nyilvántartott Damjanich utca 16 m2-t érintő felületén újonnan kijelölésre kerülő 
kerékpárút kiépítésének  munkálatai elvégzéséhez szükséges felelős műszaki ellenőri feladatok 
ellátásával a PLANEX-X Ingatlanhasznosító, Szolgáltató és Vagyonkezelő Kft-t (2367 
Újhartyán, Hunyadi János utca 22., adószám: 24946865-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-
170519)  bízza meg. A megbízási díj bruttó: 2.540.000 Ft. A megbízás díját Ócsa Város 
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően 
a felújítási kiadások terhére biztosítja. 

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

 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős: 1.)---; 2.) polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 

4.14. Tárgy: Döntés a Kölcsey utca sebességkorlátozása tárgyában benyújtott kérelemről 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta nem támogatja a kérelmet. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és nem támogatja a kérést. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 2364 Ócsa, Kölcsey utca sebességkorlátozására vonatkozó kérelmét 
elutasítja, a forgalomtechnikai átalakítást nem támogatja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntésről a Kérelmezőt 
értesítéséről gondoskodjon. 

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

határozatot hozta: 

 

217/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 2364 Ócsa, Kölcsey utca sebességkorlátozására vonatkozó kérelmét 
elutasítja, a forgalomtechnikai átalakítást nem támogatja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntésről a Kérelmezőt 
értesítéséről gondoskodjon. 

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

4.15. Tárgy: Döntés a Mátyás István utca Türr István utca és Iskola utca közötti szakaszának, 
valamint az Ady Endre köz Ady Endre utca és Türr István utca közötti szakaszának 
egyirányúsításáról 

 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és az eredeti kérelemben leírtakat 
javasolja elfogadásra, kivonva belőle az Ady Endre köz és Ady Endre utca egyirányúsítást. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és az eredeti kérelemben 
foglaltakat javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2688 hrsz. 
alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú helyi közút - természetben az Ócsa, 
Mátyás István utca 2688 hrsz. – Türr István utca és Iskola utca közötti szakaszát 2020. 
október 1. napjától az Iskola utca irányából egyirányúsítani kívánja,  

2.) felkéri a Polgármestert az egyirányúsítással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására, 
a jelzőtáblák beszerzésére és szakszerű kihelyezésére, amelynek költségét Ócsa Város 
Önkormányzat 2020. költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosítja. 

 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

218/2020. (IX. 16.) számú ÖK határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2688 hrsz. 
alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú helyi közút - természetben az Ócsa, 
Mátyás István utca 2688 hrsz. – Türr István utca és Iskola utca közötti szakaszát 2020. 
október 1. napjától az Iskola utca irányából egyirányúsítani kívánja,  
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2.) felkéri a Polgármestert az egyirányúsítással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására, 
a jelzőtáblák beszerzésére és szakszerű kihelyezésére, amelynek költségét Ócsa Város 
Önkormányzat 2020. költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosítja. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.)-2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
7. Tárgy: Egyebek 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Katona József utca és Halászy Károly utca közötti kis szakaszra 
kérdez rá. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Még nem érkezett vissza semmi. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az ülés elejére visszacsatolva szeretné kérni, hogy ha bármilyen 
építési, kivitelezési ötlet felmerül, akkor szeretnék majd a kiírást megkapni. 
 
Bukodi Károly polgármester: Rendben. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Kéri, hogy a menza előtti járda napirendjét, amit most elvetettek, 
ahhoz kérjenek még be árajánlatot és hozzák vissza a következő ülésre. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Amennyiben ezt megtennék akkor úgy gondolja, hogy azzal teljesen 
hiteltelenné válnának.  
 
Bukodi Károly polgármester: Ha októberben hozzák vissza, akkor abból az idei évben már nem 
lesz semmi. Más ócsai kivitelezőt nem tud hozni. Illetve mivel az anyag nem titkos, bárki láthatja 
az ajánlatok tartalmát, és lehetősége van az alá menni. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Hosszabbítsák meg a projektet a könyvtár sarkáig és úgy kérjenek 
be újra árajánlatokat. 
 
Bukodi Károly polgármester: Rendben. 
A mai nap folyamán a DPMV Zrt. hívta, hogy október 1-én kezdik meg Alsópakonyon a víz 
kiépítését, ami azt jelenti, hogy a jövő hétre kinéz egy időpontot és tart egy újabb lakossági 
tájékoztatást az alsópakonyi lakosoknak.  
 
A napirendek megtárgyalását követően a Polgármester zárt ülést rendelt el. 
 

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


