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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 12. napján tartott 
rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 
Murinainé Murár Emília alpolgármester 
Balló Benő képviselő 
Icsó László Csaba képviselő 
Valóczki Melinda Andrea képviselő 
 
Meghívottak 
dr. Molnár Csaba jegyző 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
5 fővel van jelen, határozatképes, rendkívüli ülés lévén a napirendekről nem kell szavazni. 
 
Napirend tárgya: 
1.  Tárgy: Döntés az ócsai 2255/1 hrsz. alatt nyilvántartott Etele utca szilárd burkolattal 
történő ellátása tárgyában tervező megbízásáról 
 
Bukodi Károly polgármester: Beérkezett három árajánlat, kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-
e? 
 
Icsó László Csaba képviselő: Kéri, hogy süllyesztett útszegéllyel és kiburkolt árokkal terveztessék 
meg az utat, mindhárom tervezés esetében. Ha az árok nem kerül kiburkolásra, akkor biztos, hogy 
be fogják temetni. Ha útszegéllyel építik, akkor nem fog megtörni a széle és kevesebb lesz a 
kátyúzás. 
 
Bukodi Károly polgármester: Rendben. Azért szeretné terveztetni, mert látható, hogy ha 
rendelkezésre állnak tervek, akkor egyrészt akár be tudnak lépni egy Kisvárosi programba, másrészt 
pedig közelednek a jövő évi költségvetés tervezéséhez. Ha más kérdés nincs, szavazást kér a 
következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2255/1 hrsz. alatt nyilvántartott és 
természetben a 2364 Ócsa, Etele utca eddig szilárd burkolattal el nem látott részét szilárd 
burkolattal kívánja ellátni és ezzel párhuzamosan a csapadékvíz-elvezetést is meg kívánja 
oldani szikkasztó árkok szakszerű létesítésével. 

2.) az 1.) pontban foglaltakhoz szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével, az 
engedélyezési eljárásban való képviselettel, valamint az érintett ingatlan kitűzésével 
kapcsolatos feladatok ellátásával a Planex-x Kft.-t (2364 Újhartyán, Hunyadi u. 22.; adószám: 
24946865-2-13) bízza meg. A tervezői vállalkozási díj: 750.000 Ft+ÁFA, amely Ócsa Város 
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően 
a beruházási kiadásai terhére kerülnek elszámolásra. 

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

 
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

190/2021. (X. 12.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2255/1 hrsz. alatt nyilvántartott és 

természetben a 2364 Ócsa, Etele utca eddig szilárd burkolattal el nem látott részét szilárd 
burkolattal kívánja ellátni és ezzel párhuzamosan a csapadékvíz-elvezetést is meg kívánja 
oldani szikkasztó árkok szakszerű létesítésével. 

2.) az 1.) pontban foglaltakhoz szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével, az 
engedélyezési eljárásban való képviselettel, valamint az érintett ingatlan kitűzésével 
kapcsolatos feladatok ellátásával a Planex-x Kft.-t (2364 Újhartyán, Hunyadi u. 22.; adószám: 
24946865-2-13) bízza meg. A tervezői vállalkozási díj: 750.000 Ft+ÁFA, amely Ócsa Város 
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően 
a beruházási kiadásai terhére kerülnek elszámolásra. 

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

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal 
Felelős: 1.)-2.) ---, 3.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
2.  Tárgy: Döntés az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott Lilaakác utca szilárd burkolattal 
történő ellátása tárgyában tervező megbízásáról 
 
Bukodi Károly polgármester: Rövid utca, az Erdősor utca felőli végétől egy rövid szakasz még 
aszfaltozásra került, mikor még csak néhány telek volt lakott. Az Üllői utca felőli végében is 
megosztásra kerültek telkek. Ez az egyetlen olyan utca, ahol laknak és nincs leaszfaltozva. Szavazást 
kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott és 
természetben a 2364 Ócsa, Lilaakác utca eddig szilárd burkolattal el nem látott részét szilárd 
burkolattal kívánja ellátni és ezzel párhuzamosan a csapadékvíz-elvezetést is meg kívánja 
oldani szikkasztó árkok szakszerű létesítésével. 

2.) az 1.) pontban foglaltakhoz szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével, az 
engedélyezési eljárásban való képviselettel, valamint az érintett ingatlan kitűzésével 
kapcsolatos feladatok ellátásával a Planex-x Kft.-t (2364 Újhartyán, Hunyadi u. 22.; adószám: 
24946865-2-13) bízza meg. A tervezői vállalkozási díj: 600.000 Ft+ÁFA, amely Ócsa Város 
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően 
a beruházási kiadásai terhére kerülnek elszámolásra. 

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

 
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

191/2021. (X. 12.) számú ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott és 
természetben a 2364 Ócsa, Lilaakác utca eddig szilárd burkolattal el nem látott részét szilárd 
burkolattal kívánja ellátni és ezzel párhuzamosan a csapadékvíz-elvezetést is meg kívánja 
oldani szikkasztó árkok szakszerű létesítésével. 

2.) az 1.) pontban foglaltakhoz szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével, az 
engedélyezési eljárásban való képviselettel, valamint az érintett ingatlan kitűzésével 
kapcsolatos feladatok ellátásával a Planex-x Kft.-t (2364 Újhartyán, Hunyadi u. 22.; adószám: 
24946865-2-13) bízza meg. A tervezői vállalkozási díj: 600.000 Ft+ÁFA, amely Ócsa Város 
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően 
a beruházási kiadásai terhére kerülnek elszámolásra. 

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

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal 
Felelős: 1.)-2.) ---, 3.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
3.  Tárgy: Döntés az ócsai 0119/4 hrsz. alatt nyilvántartott Lilaakác utca szilárd burkolattal 
történő ellátása tárgyában tervező megbízásáról 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1358 hrsz. alatt nyilvántartott és 
természetben a 2364 Ócsa, Széchenyi utca útburkolatát teljes egészében fel kívánja újítani és 
ezzel párhuzamosan a csapadékvíz-elvezetést is meg kívánja oldani szikkasztó árkok 
szakszerű létesítésével. 

2.) az 1.) pontban foglaltakhoz szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével, az 
engedélyezési eljárásban való képviselettel, valamint az érintett ingatlan kitűzésével 
kapcsolatos feladatok ellátásával a Planex-x Kft.-t (2364 Újhartyán, Hunyadi u. 22.; adószám: 
24946865-2-13) bízza meg. A tervezői vállalkozási díj: 1.500.000 Ft+ÁFA, amely Ócsa 
Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást 
követően a beruházási kiadásai terhére kerülnek elszámolásra. 

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

 
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

192/2021. (X. 12.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1358 hrsz. alatt nyilvántartott és 

természetben a 2364 Ócsa, Széchenyi utca útburkolatát teljes egészében fel kívánja újítani és 
ezzel párhuzamosan a csapadékvíz-elvezetést is meg kívánja oldani szikkasztó árkok 
szakszerű létesítésével. 
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2.) az 1.) pontban foglaltakhoz szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével, az 
engedélyezési eljárásban való képviselettel, valamint az érintett ingatlan kitűzésével 
kapcsolatos feladatok ellátásával a Planex-x Kft.-t (2364 Újhartyán, Hunyadi u. 22.; adószám: 
24946865-2-13) bízza meg. A tervezői vállalkozási díj: 1.500.000 Ft+ÁFA, amely Ócsa 
Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást 
követően a beruházási kiadásai terhére kerülnek elszámolásra. 

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

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal 
Felelős: 1.)-2.) ---, 3.) polgármester 
 
A napirendek megtárgyalást követően a polgármester az ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 

 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 
 


