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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Ócsa Város önkormányzat Képviselő-testülte 2021. szeptember 8. napján tartott 
üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 
Murinainé Murár Emília alpolgármester 
Balló Benő képviselő 
Darócziné Kozma Judit képviselő 
Krisztián László képviselő 
Valóczki Melinda Andrea képviselő 
 
Meghívottak: 
dr. Molnár Csaba jegyző 
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 
Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető 
Szűcs Jánosné óvodavezető 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
7 főve határozatképes, távol van dr. Gallai Zoltán és Török László képviselő, akik 
távolmaradásukat előre jelezték. 
 
Dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvételre 4.14. napirendi pontként Együttműködési megállapodás 
kötése Civil út Alapítvánnyal elnevezésű napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4.14. napirendi pontként az Együttműködési megállapodás kötése Civil út 
Alapítvánnyal elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

142/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.14. napirendi pontként a Együttműködési 
megállapodás kötése Civil út Alapítvánnyal elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvételre 4.15. napirendi pontként a Döntés az ócsai 2608 hrsz. 
alatt nyilvántartott kivett strandfürdő művelési ágú ingatlan kaszálásáról elnevezésű napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4.15. napirendi pontként a Döntés az ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott kivett 
strandfürdő művelési ágú ingatlan kaszálásáról elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

143/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.15. napirendi pontként a Döntés az ócsai 
2608 hrsz. alatt nyilvántartott kivett strandfürdő művelési ágú ingatlan kaszálásáról elnevezésű napirendet 
tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
Bukodi Károly polgármester: Kéri felvenni 4.16. napirendi pontként Az Esze Tamás utca forgalmi 
rendjének megtárgyalása elnevezésű napirendet. Szavazást kér a következőre: Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.16. napirendi pontként a Az Esze Tamás utca forgalmi 
rendjének megtárgyalása elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

144/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.16. napirendi pontként a Az Esze Tamás 
utca forgalmi rendjének megtárgyalása elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott módosításokkal tárgyalásra elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

145/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 
módosításokkal tárgyalásra elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 

Napirend 
 
2.1.  Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

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

3. Munkaterv szerinti napirendek 
 

3.1. Tárgy: Az Adóügyi Iroda beszámolója a 2021. I. félévi adóigazgatási és végrehajtási 
tevékenységről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámolójának elfogadásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4. Aktuális napirendek: 
 

4.1. Tárgy: Döntés az étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról, a vonatkozó rendeletek, valamint 
a vállalkozási szerződés megfelelő módosításáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.2. Tárgy: Döntés a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létszámának bővítéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.3. Tárgy: Beszámoló a Dabas Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.4. Tárgy: Döntés a „BURSA HUNGARICA" Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2021. évi pénzügyi tervezetéről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.5. Tárgy: Döntés a Falu Tamás utcát érintően tervdokumentáció szerinti fásítás tárgyában 
kivitelező kiválasztásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.6. Tárgy: Döntés az Ócsai Térfigyelő rendszer bővítéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.7. Tárgy: Új házi gyermekorvosi praxis létrehozásáról, valamint a II. számú házi 
gyermekorvosi praxis betöltésének pályázati felhívás útján történő meghirdetéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsai Bolyai János Gimnázium igazgatójának támogatási kérelméről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.9. Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő IFA típusú tehergépjármű 
értékesítéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.10. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő ócsai 0199/1 hrsz.-ú 
külterületi kivett udvar művelési ágú ingatlan értékesítéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.11. Tárgy: Döntés Ócsa város Önkormányzat 0517/38 hrsz.-ú erdő 174/1688 tulajdoni 
hányadának értékesítéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.12. Tárgy: Döntés az ócsai 2452/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan egy részének 
értékesítéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.13. Tárgy: Döntés az ócsai 1773/23 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának 
megszerzése kezdeményezéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

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

 
8.1. Tárgy: Javaslat kialakítása Pest Megye kitüntető díj adományozására 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

146/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 

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

 
 

Napirend tárgya: 
2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés) 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy van új hír. Bölcsőde pályázatával kapcsolatosan 
nincs új, a pályázatot befogadták. Tegnapi napon a bizottsági ülésen már jelezték, hogy a Temető 
utca járdaépítésének pályázatát megnyerték, a támogatási szerződésre várnak.  
Ez elmúlt napokban realizálódott, hogy komoly háttérmunka árán és belső munka árán újabb 156 
milliós támogatást fog kapni az Önkormányzat. Azért újabbat, mert az elmúlt évben kaptak 60 
milliót az általános iskola tetőszerkezetének javítására, aztán már jelezte, hogy 220 millió Ft áll 
rendelkezésre, szintén nem pályázat útján a szennyvíztelep tervezésre, amely már jogszabályban is 
realizálódott. Ez szintén lobbitevékenységnek köszönhetően. Ennek keretében vagy az állam, 
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vagy az Önkormányzat terveztetni és építtetni fog egy új szennyvíztisztító telepet. A harmadik 
pedig ez a 156 millió forint, amit Pánczél Károly képviselő úrral lobbiztak ki a háttérben. Egy 16. 
oldalas anyagot állított össze jegyző úr. Éppen a mai napon keresték a Minisztériumból, hogy 
minden sínen van, néhány nyilatkozatot kell majd még beszerezni és beküldeni, ez azonban már 
nem befolyásolja a döntést.  
Elmondja, hogy ez megerősítette abban, hogy kicsit előre kell gondolkodni és terveknek ott kell 
lennie a fiókban. Képviselő úr kérése annyi volt a támogatás igénylése során, hogy olyan dolgok 
kerüljenek leírásra és beküldésre, amiről már van terv. Volt egy terv a Falu Tamás utca 
járdaépítésére, egy tervezői költségbecslés a Temető utcában parkolók és vízelvezetés készítésére. 
Két projekt került benyújtásra, temető utca mindkét oldalán járdaépítés, kerítésépítés parkoló 
megvalósítása az egyik blokk, a másik pedig a Falu Tamás utca végig térkövezés, valamint az 
Egressy Gábor Szabadidőközpont előtt vízelvezető és parkoló építése. Ez fért bele ebbe az 
összegbe. Úgy gondolja, hogy a szeptember végi Képviselő-testületi ülésen egy feltételes 
közbeszerzési eljárást már le is folytatnak. Ha megérkezik az összeg, akkor el is lehessen kezdeni a 
munkálatokat. Elmondja továbbá, hogy vállalnia kellett azt, hogy ha az összeg nem fedezi ezt a 
beruházást, akkor az Önkormányzat mellé teszi a hiányzó összeget. Úgy gondolja, hogy ez nem 
lehet akadálya annak, hogy ezt az összeget elköltsék. Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a 
következőre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

147/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Napirend tárgya: 
3.1. Tárgy: Az Adóügyi Iroda beszámolója a 2021. I. félévi adóigazgatási és végrehajtási 
tevékenységről 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Képviselő-testülete a 
2021. I. félévi helyi adózás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

148/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Képviselő-testülete a 2021. I. félévi helyi adózás tapasztalatairól szóló beszámolót 
elfogadja. 
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Felelős: - 
Határidő: - 

 
 

Napirend tárgya: 
2.3. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló 

beszámolójának elfogadásáról 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

149/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2021. I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: -- 

 
 

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

 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, 
elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Eatrend Kft.-vel közétkeztetés biztosítása tárgyában 2016. július 5. napján kötött 
vállalkozási szerződés 22. pontjára vonatkozó – az EATREND Kft. alábbi módosítási 
kérelmét - 2021. szeptember 1. napjától kezdődően jóváhagyja az alábbiak szerint azzal, 
hogy a jelenleg az előállítási egységár tekintetében eszközölt emelés mértéke 2022. január 
1. napjától arányosan megosztásra kerül a nyersanyagnorma és az előállítási egységár 
között: 

 
„22. Vállalkozási egységárak: 
 

INTÉZMÉNY ÉTKEZÉS 

 

 

1. NAPI 

ADAGSZÁM 

(DB) 

 

NYERSANYAG 

NORMA 

(NETTÓ, 

FT/ADAG) 

 

ELŐÁLLÍTÁSI 

EGYSÉGÁR 

(NETTÓ 

FT/ADAG)* 

 

 

NETTÓ 

SZOLG. ÁR: 

 

 

BRUTTÓ 

SZOLG. ÁR: 

 

Bölcsőde Reggeli 
24 118 110 228 290 
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Tízórai 
24 58 60 118 150 

Ebéd 
24 223 248 471 595 

Uzsonna 
24 59 59 118 150 

Óvoda 

Tízórai 
330 74 119 193 245 

Ebéd 
330 346 202 548 695 

Uzsonna 
330 74 119 193 245 

Általános 

Iskola (alsó és 

felső tagozat) 

 

Tízórai 
250 96 109 205 260 

Ebéd 
440 384 267 651 825 

Uzsonna 
250 96 109 205 260 

Gimnázium 

 
Ebéd 

50 398 318 716 910 

Felnőtt 

(dolgozók) 
Ebéd 

20 410 384 794 1005 

Szociális 

étkezők 
Ebéd 

40 399 317 716 910 

 
2.)  felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 

aláírására. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 3 tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

150/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) az Eatrend Kft.-vel közétkeztetés biztosítása tárgyában 2016. július 5. napján kötött 

vállalkozási szerződés 22. pontjára vonatkozó – az EATREND Kft. alábbi módosítási 
kérelmét - 2021. szeptember 1. napjától kezdődően jóváhagyja az alábbiak szerint azzal, 
hogy a jelenleg az előállítási egységár tekintetében eszközölt emelés mértéke 2022. január 
1. napjától arányosan megosztásra kerül a nyersanyagnorma és az előállítási egységár 
között: 

 
„22. Vállalkozási egységárak: 
 

INTÉZMÉNY ÉTKEZÉS 

 

 

2. NAPI 

ADAGSZÁM 

(DB) 

 

NYERSANYAG 

NORMA 

(NETTÓ, 

FT/ADAG) 

 

ELŐÁLLÍTÁSI 

EGYSÉGÁR 

(NETTÓ 

FT/ADAG)* 

 

 

NETTÓ 

SZOLG. ÁR: 

 

 

BRUTTÓ 

SZOLG. ÁR: 

 

Bölcsőde Reggeli 
24 118 110 228 290 
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Tízórai 
24 58 60 118 150 

Ebéd 
24 223 248 471 595 

Uzsonna 
24 59 59 118 150 

Óvoda 

Tízórai 
330 74 119 193 245 

Ebéd 
330 346 202 548 695 

Uzsonna 
330 74 119 193 245 

Általános 

Iskola (alsó és 

felső tagozat) 

 

Tízórai 
250 96 109 205 260 

Ebéd 
440 384 267 651 825 

Uzsonna 
250 96 109 205 260 

Gimnázium 

 
Ebéd 

50 398 318 716 910 

Felnőtt 

(dolgozók) 
Ebéd 

20 410 384 794 1005 

Szociális 

étkezők 
Ebéd 

40 399 317 716 910 

 
2.)  felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 

aláírására. 
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2021. (......) önkormányzati 
rendelete A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 
17/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint 92. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. (XII.01.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
 

2. § 
 

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
 

3. § 
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Ez a rendelet 2021. augusztus 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 3 tartózkodó szavazattal megalkotta 
a következő rendeletet: 
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 10.) önkormányzati 
rendelete A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 
17/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint 92. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. (XII.01.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
 

2. § 
 

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2021. augusztus 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2021. (......) önkormányzati 
rendelete A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 
17/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint 92. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. (XII.01.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
 

2. § 
 

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
 

3. § 
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Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 3 tartózkodó szavazattal megalkotta 
a következő rendeletet: 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 10.) önkormányzati 
rendelete A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 
17/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint 92. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. (XII.01.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
 

2. § 
 

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2021. (....) önkormányzati 
rendelete A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

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

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

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

4. § 
 

Ez a rendelet 2021. augusztus 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 3 tartózkodó szavazattal megalkotta 
a következő rendeletet: 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. (IX. 10.) önkormányzati 
rendelete A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

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

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

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

4. § 
 

Ez a rendelet 2021. augusztus 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2021. (....) önkormányzati 
rendelete A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. 
§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A bölcsődei gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége 513 Ft + ÁFA/fő/nap, azaz bruttó 660 Ft/fő/nap.” 
 

2. § 
 
Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A bölcsődei étkezési térítési díj 513 Ft + ÁFA/fő/nap, azaz a kerekítés szabályait betartva bruttó 660 
Ft/fő/nap, amely a reggeli, a tízórai, az ebéd és az uzsonna költségét foglalja magában.”  
 

3. § 
 
Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 1.735 Ft/fő/nap, amelynek alapja az étkezési térítési díj (27 % 
ÁFA tartalommal) és a gondozási díj (ÁFA-mentes) összege.” 
 

4. § 
 

Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vet részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 3 tartózkodó szavazattal megalkotta 
a következő rendeletet: 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 10.) önkormányzati 
rendelete A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. 
§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A bölcsődei gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége 513 Ft + ÁFA/fő/nap, azaz bruttó 660 Ft/fő/nap.” 
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2. § 

 
Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A bölcsődei étkezési térítési díj 513 Ft + ÁFA/fő/nap, azaz a kerekítés szabályait betartva bruttó 660 
Ft/fő/nap, amely a reggeli, a tízórai, az ebéd és az uzsonna költségét foglalja magában.”  
 

3. § 
 
Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 1.735 Ft/fő/nap, amelynek alapja az étkezési térítési díj (27 % 
ÁFA tartalommal) és a gondozási díj (ÁFA-mentes) összege.” 
 

4. § 
 

Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Napirend tárgya: 
4.2. Tárgy: Döntés a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létszámának bővítéséről 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Pár gondolatot szeretne megosztani, a tegnapi napon azért nem 
tette, mert szerette volna, ha mindenki jelen van. Nem szeretne senkit megbántani és nem is 
kritikát szeretne megfogalmazni, csak azt szeretné, ha mindenki látná, hogy ő hogyan látja ezt az 
egészet. Előző ülésen arról beszéltek, hogy ügyvezető asszony írja le, hogy milyen feladatoknak 
nem tudtak eleget tenni, amiért mindenáron kell az a két ember. Kaptak egy leírást, amiben az 
nincs benne, hogy mit nem tudtak elvégezni, úgy látja, hogy szerencsére minden feladatot el 
tudtak végezni, ami csak volt. Vannak olyan feladatok, melyek úgy gondolja, hogy nem olyan nagy 
volumenű feladatok, ilyen a menza udvarának a rendbe tétele, vagy ott a fű levágása, városi 
vigasság is egy évben csak egyszer van, így az a kérése, hogy mire fogják használni azt a két 
embert? Hiszen az eddig is elvégzett feladatokra és télen a hó eltakarítására – ha lesz – használják 
majd a felvételre kerülő két embert. Jobban örülne, ha a Városüzemeltetési Kft. nagyobb 
létszámmal működne, mindenféle gépekkel felszerelve és nem kellene a feladatokat kifelé 
szervezni, de egyelőre itt még nem tartanak, reméli egyszer majd elérik. Elmondta már korábban 
is, hogy nagyon sok apró feladat van - a nagyobbakat már kiszervezték – ami mindennapos, vagy 
mindennapossá lehet tenni és úgy gondolja, hogy itt első sorban a tervezéssel van gond, ad-hoc 
jellegű munka folyik. A tervezést, rendszerességet hiányolja a feladatvégzésből és ezt nem látja a 
Kft. működésében. Attól tart, hogy attól, hogy két embert felvesznek, ez nem fog megoldódni. 
Azért hozták előre, mert ügyvezető asszony elmondta, hogy nincs embere. Ne olyan döntést 
szülessen, hogy majd a 2022-es költségvetésbe tervezzenek plusz két emberrel. Most nincs, 
ember, akkor most kerüljön felvételre. Úgy gondolja, hogy vegyél fel ezeket a személyeket most 
 
Balló Benő képviselő: Célszerű lenne, ha szakirányú végzettségű ember kerülne felvételre. 
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Bukodi Károly polgármester: Tegnapi napon elmondta ügyvezető asszony, hogy felmondott 
egy közmunkás, mert valakivel nem akar együtt dolgozni. Ez a közmunkás ős is hívta, hogy nem 
veszik őket emberszámba és úgy beszélnek velük, mint a senkikkel, ezért fel fog mondani. Az a 
baj, hogy a Kft. fennállása óta nem ez volt az első panasz, hogy azt a stílust, amivel őket vezetik, 
nem tudják elviselni. Úgy gondolja, hogy ezen a kommunikációs stíluson változtatni kell majd, de 
ezt megbeszéli majd ügyvezető asszonnyal. Szavazást kér a következőre: Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 100 %-
os tulajdonosa  

1.) támogatja az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létszámának 2 fővel történő 
bővítését 2021. október 1. napjától kezdődően, amelyhez a szükséges pénzeszközöket a 
2021. évi költségvetésének terhére az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére 
rendelkezésre bocsátja. 

2.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 1.) pontban foglaltakkal 
kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására és az álláshelyek mielőbbi meghirdetésére 
és azok betöltésére. 

 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

151/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 

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

1.) támogatja az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létszámának 2 fővel történő 
bővítését 2021. október 1. napjától kezdődően, amelyhez a szükséges pénzeszközöket a 
2021. évi költségvetésének terhére az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére 
rendelkezésre bocsátja. 

2.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 1.) pontban foglaltakkal 
kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására és az álláshelyek mielőbbi meghirdetésére 
és azok betöltésére.   

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

 
 

Napirend tárgya: 
4.3. Tárgy: Beszámoló a Dabas Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről. 
 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, a Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

152/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Napirend tárgya: 
4.4. Tárgy: Döntés a „BURSA HUNGARICA" Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2021. évi pénzügyi tervezetéről 
 
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság is elfogadásra javasolja. 
 
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  
2.) felkéri a polgármestert és a jegyzőt az 1.) pontban foglaltakhoz kapcsolódó adminisztrációs 
feladatok ellátására.  
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

153/2021. (IX. 8.) 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: 
4.5. Tárgy: Döntés a Falu Tamás utcát érintően tervdokumentáció szerinti fásítás tárgyában 

kivitelező kiválasztásáról 
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Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és a legjobb ajánlattevő Leber-
Mogyorósi Dórát javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság is erre a döntésre jutott. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsa, Falu Tamás utca teljes szakaszára nézve Mónusné Török Eszter 
e.v.  által készített fakiültetési tervdokumentációnak megfelelően a növénytelepítéssel és 
faültetéssel kapcsolatos valamennyi munkanem elvégzésével a Leber-Mogyorósi Dóra 
e.v.-t (2364 Ócsa, Felsőkert utca 7.; adószám: 65059830-2-33; nyilvántartási szám: 
12927481) bízza meg. A vállalkozási díj bruttó 9.896.149 Ft, amelyet Ócsa Város 
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tartalékából történő átcsoportosítást követően 
a beruházási kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazást kap az 1) pontban foglaltaknak megfelelő vállalkozási szerződés 
előkészítésére és annak aláírására. 

 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

154/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsa, Falu Tamás utca teljes szakaszára nézve Mónusné Török Eszter 
e.v.  által készített fakiültetési tervdokumentációnak megfelelően a növénytelepítéssel és 
faültetéssel kapcsolatos valamennyi munkanem elvégzésével a Leber-Mogyorósi Dóra 
e.v.-t (2364 Ócsa, Felsőkert utca 7.; adószám: 65059830-2-33; nyilvántartási szám: 
12927481) bízza meg. A vállalkozási díj bruttó 9.896.149 Ft, amelyet Ócsa Város 
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tartalékából történő átcsoportosítást követően 
a beruházási kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazást kap az 1) pontban foglaltaknak megfelelő vállalkozási szerződés 
előkészítésére és annak aláírására. 

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

 
 
Napirend tárgya: 
4.5. Tárgy: Döntés az Ócsai Térfigyelő rendszer bővítéséről 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy a meglévő térfigyelő kamerarendszerét bővíti az alábbi kamerák kiépítésével és 

rendszerbe történő bekötésével: 



 

17 

 

- kamera helye: az ócsai 0260/2 hrsz.-ú út és az ócsai 0285 hrsz.-ú út kereszteződése. 
EOV koordináta 667571,9 x 214662,2. A kamera rendszámfelismerős. 

- kamera helye: a Pipacs utcai házak mögötti utcával párhuzamos földút és a Rózsa utca 
kereszteződése. EOV koordináta 664001,1 x 218649,9. A kamera 
rendszámfelismerős. 

- kamera helye: a 4603-as számú út. EOV koordináta 666437,5 x 217448,1. A kamera 
rendszámfelismerős. 

2.) az 1.) pontban foglalt kivitelezési munkálatok elvégzésével a Hiteles Kft.-t bízza meg. A 
vállalkozási díj mindösszesen: 2.450.000 Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2021. 
évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a beruházási kiadások 
terhére biztosítja. 

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

 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

155/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a meglévő térfigyelő kamerarendszerét bővíti az alábbi kamerák kiépítésével és 
rendszerbe történő bekötésével: 

- kamera helye: az ócsai 0260/2 hrsz.-ú út és az ócsai 0285 hrsz.-ú út kereszteződése. 
EOV koordináta 667571,9 x 214662,2. A kamera rendszámfelismerős. 

- kamera helye: a Pipacs utcai házak mögötti utcával párhuzamos földút és a Rózsa utca 
kereszteződése. EOV koordináta 664001,1 x 218649,9. A kamera 
rendszámfelismerős. 

- kamera helye: a 4603-as számú út. EOV koordináta 666437,5 x 217448,1. A kamera 
rendszámfelismerős. 

2.) az 1.) pontban foglalt kivitelezési munkálatok elvégzésével a Hiteles Kft.-t bízza meg. A 
vállalkozási díj mindösszesen: 2.450.000 Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2021. 
évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a beruházási kiadások 
terhére biztosítja. 

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

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal 
Felelős: 1.)-2.)---, 3.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.7. Tárgy: Új házi gyermekorvosi praxis létrehozásáról, valamint a II. számú házi 

gyermekorvosi praxis betöltésének pályázati felhívás útján történő meghirdetéséről 
 
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
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Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.)  a jelenlegi házi gyermekorvosi körzetet megosztva hozzájárul az I. és a II. számú 
gyermek háziorvosi körzet kialakításához, valamint az új körzet kialakítása érdekében az 
Ócsa II. számú gyermek háziorvosi körzet praxisjogának átruházására és gyermekorvosi 
feladatok ellátására az előterjesztés mellékletében szereplő „Pályázati felhívás” 
elnevezésű dokumentumban foglaltak szerinti tartalommal pályázatot ír ki. 

2.)  felkéri a Polgármestert az új körzet kialakítás érdekében a pályázati felhívás vonatkozó 
jogszabályok által meghatározott és egyéb szakmai felületeken való közzétételére.  

 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

156/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.)  a jelenlegi házi gyermekorvosi körzetet megosztva hozzájárul az I. és a II. számú 
gyermek háziorvosi körzet kialakításához, valamint az új körzet kialakítása érdekében az 
Ócsa II. számú gyermek háziorvosi körzet praxisjogának átruházására és gyermekorvosi 
feladatok ellátására az előterjesztés mellékletében szereplő „Pályázati felhívás” 
elnevezésű dokumentumban foglaltak szerinti tartalommal pályázatot ír ki. 

2.)  felkéri a Polgármestert az új körzet kialakítás érdekében a pályázati felhívás vonatkozó 
jogszabályok által meghatározott és egyéb szakmai felületeken való közzétételére.  

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.8. Tárgy: Döntés az Ócsai Bolyai János Gimnázium igazgatójának támogatási kérelméről 
 
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Bolyai János Gimnázium igazgatója által a „MOZAIK tankönyvcsalád 
könyveinek 2021/22-es tanévben rendelhető kiadványainak digitális hozzáférésének 
megvásárlásához” támogatása iránti kérelmét elfogadja és a beszerzést 458.500,-Ft- 
összegben teljesíti Ócsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében szereplő 
dologi kiadások terhére. 

2.)  felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott döntéssel kapcsolatos 
adminisztrációs feladatokat tegye meg. 

 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

157/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Bolyai János Gimnázium igazgatója által a „MOZAIK tankönyvcsalád 
könyveinek 2021/22-es tanévben rendelhető kiadványainak digitális hozzáférésének 
megvásárlásához” támogatása iránti kérelmét elfogadja és a beszerzést 458.500,-Ft- 
összegben teljesíti Ócsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében szereplő 
dologi kiadások terhére. 

2.)  felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott döntéssel kapcsolatos 
adminisztrációs feladatokat tegye meg. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---; 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.9. Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő IFA típusú tehergépjármű 

értékesítéséről 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és az eladás mellett döntött. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és Ügyrendi Bizottság is az eladás mellett 
döntött. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő JTA-292 IFA L60 1218 4X4 típusú 
(alvázszám: 4602351) tehergépjárművét és az ahhoz tartozó billencs és sószóró 
felépítményeket figyelemmel a Hajas Szakértő Iroda által készített értékbecslésre és 
szakértői véleményre, valamint az ugyanilyen típusú és állapotú tehergépjárművek 
jelenlegi hirdetési áraira, felépítményekkel együtt, 
a)  2021. november 27. napjáig, azaz a műszaki érvényességéig bruttó 450.000 Ft 

értékesítési árért,  
b) 2021. november 28. napját követően pedig bruttó 200.000 Ft eladási áron értékesíteni 

kívánja. 
2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerint az arra rendszeresített 

hirdetési felületeken a tehergépjármű meghirdetéséről gondoskodjon. 
3.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.)-2.) pontban foglaltak szerint létrejövő adásételi 

szerződést készítse elő, továbbá felhatalmazza annak aláírására és az azzal kapcsolatos 
adminisztrációs feladatok ellátására. 

 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

158/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő JTA-292 IFA L60 1218 4X4 típusú 

(alvázszám: 4602351) tehergépjárművét és az ahhoz tartozó billencs és sószóró 
felépítményeket figyelemmel a Hajas Szakértő Iroda által készített értékbecslésre és 
szakértői véleményre, valamint az ugyanilyen típusú és állapotú tehergépjárművek 
jelenlegi hirdetési áraira, felépítményekkel együtt, 
a)  2021. november 27. napjáig, azaz a műszaki érvényességéig bruttó 450.000 Ft 

értékesítési árért,  
b) 2021. november 28. napját követően pedig bruttó 200.000 Ft eladási áron értékesíteni 

kívánja. 
2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerint az arra rendszeresített 

hirdetési felületeken a tehergépjármű meghirdetéséről gondoskodjon. 
3.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.)-2.) pontban foglaltak szerint létrejövő adásételi 

szerződést készítse elő, továbbá felhatalmazza annak aláírására és az azzal kapcsolatos 
adminisztrációs feladatok ellátására. 

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.)-3.) polgármester  
 
 
Napirend tárgya: 
4.10. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő ócsai 0199/1 hrsz.-ú 

külterületi kivett udvar művelési ágú ingatlan értékesítéséről 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és eladásra javasolja a területet. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és Ügyrendi Bizottság is eladásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő 
ócsai 0199/1 helyrajzi számú külterületi ingatlant értékesíteni kívánja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az értékesítési ár meghatározásához bízzon meg 
ingatlanforgalmi értékbecslőt, amelynek költségét Ócsa Város Önkormányzat 2021. 
évi költségvetés dologi kiadásainak terhére biztosítja. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlanforgalmi értékbecslés eredményével a 
napirendet ismételten terjessze elő a Képviselő-testület soron következő ülésére.  

 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

159/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy az Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő 

ócsai 0199/1 helyrajzi számú külterületi ingatlant értékesíteni kívánja. 
2.) felkéri a Polgármestert, hogy az értékesítési ár meghatározásához bízzon meg 

ingatlanforgalmi értékbecslőt, amelynek költségét Ócsa Város Önkormányzat 2021. 
évi költségvetés dologi kiadásainak terhére biztosítja. 
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3.) felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlanforgalmi értékbecslés eredményével a 
napirendet ismételten terjessze elő a Képviselő-testület soron következő ülésére.  

 
Határidő: 1.)-3) azonnal 
Felelős: 1.)---; 2.)-3.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.11. Tárgy: Döntés Ócsa város Önkormányzat 0517/38 hrsz.-ú erdő 174/1688 tulajdoni 

hányadának értékesítéséről 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és kitart az 559.100 Ft-os eladási ár 
mellett. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és 
szintén emellett az eladási ár mellett döntött. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy az ócsai 0517/38 hrsz. alatt nyilvántartott erdő művelési ágú ingatlan Ócsa 
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 174/1688 tulajdoni hányadát 559.100 Ft 
értékben kívánja értékesíteni, azaz Andricsák-Keményföldi Katalin által tett vételi 
ajánlataként megjelölt 228.897 Ft vételárat nem fogadja el, erről a nevezett személyt 
tájékoztatja azzal, hogy amennyiben az 559.100 Ft eladási vételárat nevezett személy 
elfogadja, akkor a tárgyi ingatlan megjelölt tulajdoni hányadát értékesíti részére.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy Andricsák-Keményföldi Katalint e döntésről megfelelően 
tájékoztassa és a vételár elfogadása esetén felhatalmazza a szükséges adminisztrációs 
feladatok ellátására és az adásvételi szerződés aláírására. 

 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

160/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy az ócsai 0517/38 hrsz. alatt nyilvántartott erdő művelési ágú ingatlan Ócsa 
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 174/1688 tulajdoni hányadát 559.100 Ft 
értékben kívánja értékesíteni, azaz Andricsák-Keményföldi Katalin által tett vételi 
ajánlataként megjelölt 228.897 Ft vételárat nem fogadja el, erről a nevezett személyt 
tájékoztatja azzal, hogy amennyiben az 559.100 Ft eladási vételárat nevezett személy 
elfogadja, akkor a tárgyi ingatlan megjelölt tulajdoni hányadát értékesíti részére.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy Andricsák-Keményföldi Katalint e döntésről megfelelően 
tájékoztassa és a vételár elfogadása esetén felhatalmazza a szükséges adminisztrációs 
feladatok ellátására és az adásvételi szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
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Napirend tárgya: 
4.12. Tárgy: Döntés az ócsai 2452/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan egy részének 

értékesítéséről 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadja a 2.500 Ft-os vételári 
ajánlatot. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és 2.500 
Ft-os m2-i áron kínálja eladásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2452/8 hrsz. alatt nyilvántartott 
ingatlant 2.500 Ft/m2 vételárért felkínálja megvételre a 

- 2466 hrsz. 
- 2467 hrsz. 
- 2468 hrsz. 
- 2469 hrsz. 
- 2470 hrsz. 
- 2471 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonosainak, mivel e beépítetlen terület 

önállóan nem beépíthető, önállóan nem forgalomképes, harmadik személy számára 
egészben nem értékesíthető.  

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos valamennyi adminisztrációs 
feladat ellátására, az érintett ingatlanok tulajdonosaival való kapcsolatfelvételre, 
jognyilatkozat megtételére és az adásvételi szerződések megfelelő aláírására. 

 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

161/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2452/8 hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlant 2.500 Ft/m2 vételárért felkínálja megvételre a 
- 2466 hrsz. 
- 2467 hrsz. 
- 2468 hrsz. 
- 2469 hrsz. 
- 2470 hrsz. 
- 2471 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonosainak, mivel e beépítetlen terület 

önállóan nem beépíthető, önállóan nem forgalomképes, harmadik személy számára 
egészben nem értékesíthető.  

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos valamennyi adminisztrációs 
feladat ellátására, az érintett ingatlanok tulajdonosaival való kapcsolatfelvételre, 
jognyilatkozat megtételére és az adásvételi szerződések megfelelő aláírására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal  
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
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Napirend tárgya: 
4.13. Tárgy: Döntés az ócsai 1773/23 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának 

megszerzése kezdeményezéséről 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta támogatja a megszerzést. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és Ügyrendi Bizottság is támogatja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a és az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Magyar Állam 
kizárólagos tulajdonában és a Monori Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ócsai 
1773/23 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan -, amely természetben a 2364 Ócsa, Jókai u. 2. 
szám alatt fekszik - tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igényt nyújt be a Magyar 
Állam (a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül Magyarország Kormánya) részére 
az alábbiakra figyelemmel: 
Az ingatlan felhasználási célja: 
a.) a köznevelési és közoktatási feladatok ellátását segítő, pedagógusok lakhatását biztosító 

szolgálati lakás kialakítása és pedagógusok részére történő bérbeadása, valamint 
b.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 9. pontja szerinti lakás- és helyiséggazdálkodási 
feladatok ellátása,  

2.) nyilatkozik arról, hogy vállalja a tulajdonjog ingyenes átruházása kapcsán felmerülő 
valamennyi költség megtérítését.  

3.) felkéri a Polgármestert, hogy e döntéssel keresse meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt, 
hogy javasolja Magyarország Kormánya részére az 1.) pontban meghatározott ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átruházását az 1.) pontban meghatározott célok miatt. 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonjog ingyenes átruházásával kapcsolatos eljárás 
során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

162/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a és az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Magyar 
Állam kizárólagos tulajdonában és a Monori Tankerületi Központ vagyonkezelésében 
lévő ócsai 1773/23 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan -, amely természetben a 2364 Ócsa, 
Jókai u. 2. szám alatt fekszik - tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igényt nyújt be a 
Magyar Állam (a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül Magyarország 
Kormánya) részére az alábbiakra figyelemmel: 

Az ingatlan felhasználási célja: 
a.) a köznevelési és közoktatási feladatok ellátását segítő, pedagógusok lakhatását biztosító 

szolgálati lakás kialakítása és pedagógusok részére történő bérbeadása, valamint 
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b.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 9. pontja szerinti lakás- és helyiséggazdálkodási 
feladatok ellátása,  

2.) nyilatkozik arról, hogy vállalja a tulajdonjog ingyenes átruházása kapcsán felmerülő 
valamennyi költség megtérítését.  

3.) felkéri a Polgármestert, hogy e döntéssel keresse meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt, 
hogy javasolja Magyarország Kormánya részére az 1.) pontban meghatározott ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átruházását az 1.) pontban meghatározott célok miatt. 

4.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonjog ingyenes átruházásával kapcsolatos 
eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.  

 
Határidő: 1.) azonnal 2.)-4.) azonnal és folyamatos 
Felelős:    1.)-2.) --- , 3.)-4.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.14. Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése Civil út Alapítvánnyal 
 
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Az Oktatási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást köt a Civil út Alapítvánnyal (1112 
Budapest, Olt utca 23; adószám: 19235475-1-43; nyilvántartási szám: 01-01-0012890) a 
mellékelten csatolt „Együttműködési Megállapodás” elnevezésű szerződésben foglaltak 
szerinti tartalommal és feltételek szerint. 

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

 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

163/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást köt a Civil út Alapítvánnyal (1112 

Budapest, Olt utca 23; adószám: 19235475-1-43; nyilvántartási szám: 01-01-0012890) a 
mellékelten csatolt „Együttműködési Megállapodás” elnevezésű szerződésben foglaltak 
szerinti tartalommal és feltételek szerint. 

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

 
Határidő: 1.) azonnal és folyamatos, 2.) azonnal 
Felelős: 1.) ---, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
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4.15. Tárgy: Döntés az ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott kivett strandfürdő művelési ágú 
ingatlan kaszálásáról 

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

1.) Ócsa Város Önkormányzata (tulajdoni lap szerint: Ócsa Nagyközség Polgármesteri 
Hivatala) 1/1 tulajdonában lévő ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott kivett strandfürdő 
művelési ágú ingatlan 13.500 m2-nyi területének kaszálásával a HESREA és Társa Kft.-t 
(7678 Husztót, Kossuth u. 5.; adószám: 27093818-2-02) bízza meg. A vállalkozási díj: 
bruttó: 685.800 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének dologi 
kiadásai terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés aláírására  
 

 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

164/2021. (IX. 8.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) Ócsa Város Önkormányzata (tulajdoni lap szerint: Ócsa Nagyközség Polgármesteri 

Hivatala) 1/1 tulajdonában lévő ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott kivett strandfürdő 
művelési ágú ingatlan 13.500 m2-nyi területének kaszálásával a HESREA és Társa Kft.-t 
(7678 Husztót, Kossuth u. 5.; adószám: 27093818-2-02) bízza meg. A vállalkozási díj: 
bruttó: 685.800 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének dologi 
kiadásai terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés aláírására  
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 
4.16. Tárgy: Az Esze Tamás utca forgalmi rendjének megtárgyalása 
 
Bukodi Károly polgármester: Egyszer még szeretne beszélgetni erről. A városfejlesztési 
Bizottság elnökét, Balló Benőt szeretné megkérdezni, hogy mi a véleménye a Képviselő-testület e 
tárgyban hozott döntéséről, mivel nem volt jelen? Ami arról szólt, hogy a gimnázium oldalában 
kialakított parkoló kerüljön megszüntetésre és kerüljenek terv szerint az üzlet oldalába és az a 
szakasz maradjon két irányú. 
 
Balló Benő képviselő: Elmondja, hogy az előtte lévő bizottsági ülésen is ez a döntés született, a 
legutóbbi bizottsági ülésen nem volt jelen, de hallotta, hogy megerősítésre került ez a döntés. Már 
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az előző bizottsági ülésen is arról beszéltek, hogy két irányú legyen a forgalom. És a parkoló 
kerüljön vissza a helyére. 
 
Bukodi Károly polgármester: Kérdezi, hogy ezzel egyetért? 
 
Balló Benő képviselő: Elmondja, hogy mérlegelte a dolgot. A parkolónak is van létjogosultsága 
természetesen, hiszen a gimnázium most elindult és már a tegnapi poszton látszott, hogy 
semmilyen parkoló mennyiség nem elég Ócsának. Annak idején, ott voltak mind a ketten, azért 
került át a parkoló a gimnázium oldalába, hogy a fák kivágása ne történjen meg és elve kevesebb 
parkoló jutva. Mivel egyirányúsítva lesz fölfelé sz utca, ezért a parkolás része részben megoldott. 
 
Bukodi Károly polgármester: Újra kérdezi Balló Benőt, hogy egyet ért e azzal, hogy a kialakított 
parkoló kerüljön elbontásra? Igen vagy nem? 
 
Balló Benő képviselő: Ha csak így lehet dönteni, akkor igen. Próbálta volna elmondani a 
véleményét. Ha a testület így döntött, akkor az igenre szavaz. 
 
Bukodi Károly polgármester: Számár ez azért érdekes, mert szabadsági idején Icsó László 
Csaba vezette a bizottsági ülést. Mikor rákérdezett, hogy elmondta-e, hogy milyen közös döntés 
született, mikor 4. hó 14-én, mikor kint jártak? Ekkor az emlékeztető szerint jelen volt Bukodi 
Károly, Balló Benő, Szőke László, Neubauer László és Lauter Attila – ketten az önkormányzattól, 
ketten a kivitelezőtől és a műszaki ellenőr. Felolvassa az emlékeztetőbe foglaltakat. 
„Az Esze Tamás u. felújításánál a gimnáziummal szembeni oldalon lévő járdásról a terv szerinti szélesítés esetén 
a magassági és lejtésviszonyok miatt nem lenne biztosított a csapadékvíz elvezetése. Fák kivágása válna 
szükségessé, a meglévő kapubejárók miatt a szükséges parkolóhelyek kialakítása sem lenne megfelelő. 
Fentiek alapján a műszaki ellenőr és a kivitelező a szélesítést és így a parkolóhelyek kialakítását az út bal 
oldalára javasolja áthelyezni. A jelenlévők ezen okok alapján a módosítást elfogadják és a kivitelezés ennek 
megfelelően történik majd.” 
Öten voltak ott, közöttük Balló Benő is. Ebben az nem tetszik neki, hogy a bizottságot nem 
tájékoztatta erről, meg az, hogy most egyetért a Képviselő-testület döntésével, akkor meg azt írták 
le, hogy a jelen lévők egyetértenek azzal, hogy a parkoló miért kerül a másik oldalra. 
 
Balló Benő képviselő: Akkor kanyarodjanak egy picit vissza. El lett-e döntve, hogy az utca 
milyen irányba fog haladni? Még mindig nincs eldöntve. Ha még a megvalósítás előtt el lett volna 
döntve, akkor lehet, hogy ezzel nem lenne most probléma. 
 
Bukodi Károly polgármester: Neki az a problémája, hogy leírásra került, hogy a jelenlévők, 
hogyan döntöttek, most pedig ő máshogy dönt. Ha akkor ott azt mondja, hogy nem, akkor 
nyilván beszélnek róla. 
 
Balló Benő képviselő: Polgármester úr is ott volt. Ennek elvállalja az 50 %-ának a felelősségét. 
 
Bukodi Károly polgármester: Személy szerint tartja magát ahhoz, amiben akkor megállapodtak, 
nem is szavazta meg a Képviselő-testületi javaslatot. Itt nem a felelősség kérdéséről van szó. Ez 
alapján kivágásra kell, hogy kerüljenek a fák, át kell helyezni a vákuumszivattyú levegőztetőjét és 
le fogják szedni a felfestést és marad a két irányú forgalom. Ez ellen szavazott, arra szavazott, 
amire 14-én letette a voksát a helyszíni bejáráson. Nem az a fontos, hogy ki a felelős. Arra volt 
kíváncsi, hogy a megbízott elnök és a bizottság nem tudott arról, hogy a bizottság elnöke mit 
képvisel a jegyzőkönyv alapján. Nem tudták, hogy miért került oda. Szavazni nem kíván erről, 
végrehajtja, amiről a Képviselő-testület szavazott. Felszedik a csíkokat, kivágják a fát, arrébb 
rakják a vákuumiszvattyút, de ebben az esetben álljon ki mindenki a döntése mellett. 
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5. Egyebek 
 
Icsó László Csaba képviselő: Vízelvezető árok jogi helyzetére kérdez rá? Ennek a tulajdonjoga, 
helyrajzi száma valamikor régen Ócsáé volt. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Elmondja, hogy nincs róla információ, elvileg nem. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Tudomása szerint régi térképek megvannak a Földhivatalnál és 
lehetne kérni, mint Önkormányzat, hogy vizsgálják felül, hogy ha mégis ott volt a településnek 
tulajdonjoga, akkor az t fel lehet rakni digitálisan. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Intéz egy megkeresést a Földhivatal felé. Korábban már tettek próbát 
ennek a felderítésére, azonban nem találtak az archívumban semmilyen információt arról, hogy 
bármikor is külön helyrajzi száma lett volna. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Földhivataltól ki lehetne kérni a régi térképeket. 
Másik téma a Katona József utca és a Halászy Károly utca közötti kis utca. Kérdezni, hogy áll a 
per? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Átadásra kerül ügyvéd részére, azán következett egy bírósági 
ítélkezési szünet. Jelenleg nem tudja, hogy mikorra van tárgyalás kitűzve. 
 
A napirendek megtárgyalást követően a polgármester zárt ülést rendelt el. 
 

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


