Jegyzőkönyv
Készült: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 23. napján tartott
üléséről
Jelen vannak:
Bukodi Károly
Murinainé Murár Emília
Balló Benő
Darócziné Kozma Judit
dr. Gallai Zoltán
Krisztián László
Valóczki Melinda Andrea

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:
dr. Molnár Csaba

jegyző

Kiss Judit
Vojnits Csaba Ferenc
Szabó András

Gyáli Járási Hivatal vezetője
főépítész
lakos

Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület
7 fővel határozatképes, távol van Icsó László Csaba és Török László képviselő, akik
távolmaradásukat előre jelezték. Kérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatosan van-e bárkinek
észrevétele javaslata?
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri, hogy a 4.5 számú „Az ócsai 313 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan
környezetének jogi rendezésével kapcsolatos döntések meghozatala” elnevezésű napirendet vegyék előre és a
3.1. számú napirend előtt tárgyalja a Képviselő-testület.
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4.5 számú „Az ócsai 313 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan
környezetének jogi rendezésével kapcsolatos döntések meghozatala” elnevezésű napirendet a 3.1. számú
napirend előtt tárgyalja.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
34/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4.5 számú „Az ócsai 313
hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan környezetének jogi rendezésével kapcsolatos döntések meghozatala” elnevezésű
napirendet a 3.1. számú napirend előtt tárgyalja.
Határidő: ---Felelős: ----
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dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvenni 4.15. számú napirendi pontként a „Nagyteljesítményű
takarítógép vásárlása közintézményeink járófelületeinek hatékonyabb takarítása érdekében” elnevezésű
napirendet.
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 4.15 számú napirendi pontként a „Nagyteljesítményű takarítógép
vásárlása közintézményeink járófelületeinek hatékonyabb takarítása érdekében” elnevezésű napirendet
tárgyalásra felveszi.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
35/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 4.15 számú napirendi
pontként a „Nagyteljesítményű takarítógép vásárlása közintézményeink járófelületeinek hatékonyabb
takarítása érdekében” 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:
36/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott
módosításokkal tárgyalásra elfogadja.
Határidő: ---Felelős: ---Napirend
1.
2.

Napirend előtti felszólalások
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
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3.1.

Tárgy: Döntés a Falu Tamás Városi Könyvtár 2021. évi beszámolójának és 2022. évi
munkatervének elfogadásáról
Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2.

Tárgy: A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díjának felülvizsgálata
Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3.

Tárgy: Döntés Bukodi Károly polgármester szabadságának tárgyévi ütemezéséről
Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.

Aktuális napirendek:

4.1.

Tárgy: Ócsa Város hatályos Helyi Építési Szabályzatának módosítása a 0119/13-/14
helyrajzi számú ingatlanok területére
Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2.

Tárgy: Döntés az Ócsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4sz. módosításáról (költségvetés előirányzatmódosítás)
Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3.

Tárgy: Döntés EpiPen oldatos injekció és defibrillátor intézmények részére történő
biztosításáról
Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4.

Tárgy: Döntés az ócsai 0119/2 hrsz. alatt nyilvántartott külterületi út felületének
javításáról
Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5.

Tárgy: Az ócsai 313 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan környezetének jogi rendezésével
kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6.

Tárgy: …/2022. (…) önkormányzati rendelettervezet a lakossági járdaépítésről és
járdafelújításról
Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7.

Tárgy: Egressy Gábor Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8.

Tárgy: Döntés az ócsai körforgalom környezetének településhez méltó kialakítása
tárgyban ötletpályázatra beérkezett művek elbírálásáról
Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9.

Tárgy: Döntés ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról
Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10.

Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város Önkormányzat
közötti közigazgatási szerződés felülvizsgálata
Előadó: Bukodi Károly polgármester
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4.11.

Tárgy: A Széchenyi utca közvilágításának felülvizsgálata a Damjanich utca és az Arany
János utca közötti szakaszán
Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12.

Tárgy: Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása
Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13.

Tárgy: A településre újonnan beköltözők köszöntése ajándékcsomaggal
Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.14.

Tárgy: Döntés az ócsai 0291/63 hrsz.-ú Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő
„kivett út” művelési ágú ingatlan elnevezési kérelméről
Előadó: Bukodi Károly polgármester

Napirend tárgya:
2.1.
Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről szóló
beszámolót elfogadja.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
37/2022. (II. 23.) 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: Előző napirendnél is szerepelt, hogy BM pályázat keretében,
Temető utca felújítására benyújtásra került a pályázat. Két pályázatról érdemes még beszélni,
mindkettő TOP-os pályázat. Széchenyi utca vonatkozásában a tervek elkészültek, a tervező és a
pályázatíró egyeztet. Úgy látják, hogy az összegbe belefér minden, az út felújítása, vízelvezető árok
építése, meglévők felújítás, az utca hosszában mindkét oldalon járda építése. A másik pályázat
esetében az Egészségház felújítására nyújtanának be pályázatot. jelenleg folyik a felmérés,
egyeztetés és a tervezői költségbecslés elkészítése. 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.
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
38/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: ---Felelős: ---Napirend tárgya:
4.5. Tárgy: Az ócsai 313 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan környezetének jogi rendezésével
kapcsolatos döntések meghozatala
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy a napirend a Halászy Károly utca és a Katona
József utca közötti szakaszról szól. Eddig az volt a döntés és az irány, hogy ezt a kis utcaszakaszt
megtartja az Önkormányzat, hosszabbítják. Tegnapi napon előterjesztettek egy olyan változást,
hogy ezt engedjék el. Időközben két vételi ajánlat is érkezett a telekre. A bizottsági elnököket
kérdezi.
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság a tegnapi napon tárgyalta a napirendet és 2
igen és 2 tartózkodó szavazattal a határozati javaslatot elvetette.
dr. Gallai Zoltán képviselő: Az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság is tárgyalta, sokat
vívódott, azonba úgy döntött, hogy a határozati javaslatot lefogadja.
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megadja a hozzászólás lehetőségét Szabó András számára.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
39/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megadja a hozzászólás
lehetőségét Szabó András számára.
Határidő: ---Felelős: ---Szabó András ócsai lakos: Elmondja, hogy ő az érintett telek hátsó szomszédja, minden
ablakuk erre a telekre néz. Szeretne vételi szándékot előterjeszteni, melyet a tegnapi nap során
már beadott. Természetesen tudja, hogy a telek jelenleg átminősítés alatt áll és csak ezt követően
lesz lehetőség vételi szándék beadására. Elmondja, hogy a területet szomszédjával közösen tartja
karban, nyírja a füvet, szeretnék a későbbiekben is hasznosítani. Szeretné kérni a lehetőséget,
hogy az adott telket megvásárolhassa.
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Bukodi Károly polgármester: Elmondja a képviselők felé, hogy adás-vételre csak a HÉSZ
módosítást követően kerülhet sor, ekkor térhetnek vissza a vételi ajánlatokra. Megadja a szót
Vojnits Csaba Ferenc főépítésznek.
Vojnits Csaba Ferenc főépítész: Néhány szót mondana a jelenleg átjáró helyzetéről. Korábban
telekalakítási eljárással is próbálták megoldani a helyzetet. Szeretné leszögezni, hogy ez a
gyalogosjárda szokásjogon lapuló módon most ott van. Létezésének semmilyen jogi alapja
nincsen. Úgy indult el a szabályozási terv módosításakor, hogy ennek valamilyen megoldását
keressék. Első elképzelés az volt, hogy megtartják a gyalogjárdát és annak a helyzetét kívánják
rendezni. a jelenlegi beadvány arról szól, hogy megszüntetésre kerül az átjáró. Emiatt elkezdték
vizsgálni, hogy miért van szükség az átjáróra. A településszerkezetet vizsgálva annak lett volna
értelme, hogy egy út vezessen ki a Halászy Károly utcáig, egy átjárót biztosítva így. Úgy gondolja,
hogy a gyalogos átjárót egy ad-hoc jelleg szülte, azonban igazoltan jelenleg nincs erre szükség.

1.)

2.)
3.)
4.)

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
az 55/2020. (II. 26.) számú ÖK. határozatban foglaltakkal összhangban és az 54/2020. (II.
26.) számú ÖK. határozatától eltérően ismételten kifejezi abbéli szándékát, hogy a
kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 313 hrsz. alatt nyilvántartott Névtelen utca elnevezésű
kivett közterület elnevezésű ingatlan – mellékelt térképszelvényen megjelölt – kb. 880 m2
alapterületű részét építési telekként kívánja a jövőben értékesíteni oly módon, hogy az
oldalhatáros részén – az összes körülményt figyelembe véve – gyalogjárdát nem kíván
kialakítani, azaz a természetben kialakult gyalogjárdát nem kívánja a térképen szerepeltetni
és az ingatlannyilvántartásban feltüntetni. E tekintetben az ingatlanhatárok tekintetében a
hatályos földhivatali térkép szerinti állapotot elfogadja és jóváhagyja.
felkéri a Polgármestert, hogy az Ócsa Város hatályos településrendezési eszközeinek
(TSZT, HÉSZ és SZT, TKR) módosítása során a tervek és egyéb dokumentumok az 1.)
pontban foglaltakra tekintettel készüljenek.
felkéri a Polgármestert továbbá arra, hogy a telekalakítás során a változási vázrajz is az 1.)
pontban foglaltakra figyelemmel kerüljön elkészítésre.
felkéri a Polgármestert, hogy a 3.) pontban foglalt telekalakítási eljárás lefolytatását
követően keressen meg ingatlanforgalmi értékbecslőt az újonnan kialakított ingatlan
forgalmi értékének meghatározásához és azt a Képviselő-testület ülésére terjessze elő.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 2 tartózkodó szavazattal a
következő határozatot hozta:
40/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) az 55/2020. (II. 26.) számú ÖK. határozatban foglaltakkal összhangban és az 54/2020. (II.
26.) számú ÖK. határozatától eltérően ismételten kifejezi abbéli szándékát, hogy a
kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 313 hrsz. alatt nyilvántartott Névtelen utca elnevezésű
kivett közterület elnevezésű ingatlan – mellékelt térképszelvényen megjelölt – kb. 880 m2
alapterületű részét építési telekként kívánja a jövőben értékesíteni oly módon, hogy az
oldalhatáros részén – az összes körülményt figyelembe véve – gyalogjárdát nem kíván
kialakítani, azaz a természetben kialakult gyalogjárdát nem kívánja a térképen szerepeltetni
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és az ingatlannyilvántartásban feltüntetni. E tekintetben az ingatlanhatárok tekintetében a
hatályos földhivatali térkép szerinti állapotot elfogadja és jóváhagyja.
2.) felkéri a Polgármestert, hogy az Ócsa Város hatályos településrendezési eszközeinek
(TSZT, HÉSZ és SZT, TKR) módosítása során a tervek és egyéb dokumentumok az 1.)
pontban foglaltakra tekintettel készüljenek.
3.) felkéri a Polgármestert továbbá arra, hogy a telekalakítás során a változási vázrajz is az 1.)
pontban foglaltakra figyelemmel kerüljön elkészítésre.
4.) felkéri a Polgármestert, hogy a 3.) pontban foglalt telekalakítási eljárás lefolytatását
követően keressen meg ingatlanforgalmi értékbecslőt az újonnan kialakított ingatlan
forgalmi értékének meghatározásához és azt a Képviselő-testület ülésére terjessze elő.
Határidő: 1.)-4.) azonnal
Felelős: 1.)---, 2.)-4.) polgármester
Napirend tárgya:
3.1.
Tárgy: Döntés a Falu Tamás Városi Könyvtár 2021. évi beszámolójának és 2022. évi
munkatervének elfogadásáról
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falu Tamás Városi Könyvtár 2021. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
41/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falu Tamás Városi Könyvtár 2021. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: ---Felelős: ---Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Falu Tamás Városi Könyvtár 2022. évi munkatervét elfogadja.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
42/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falu Tamás Városi Könyvtár 2022. évi
munkatervét elfogadja.
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Határidő: ---Felelős: ---Napirend tárgya:
3.2. Tárgy: A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díjának felülvizsgálata
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a bölcsődei ellátás intézményi térítési díját felülvizsgálta és megállapítja, hogy
a bölcsődei ellátás intézményi térítési díját a 2022. gondozási évre nézve nem kívánja módosítani.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
43/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődei ellátás intézményi térítési díját
felülvizsgálta és megállapítja, hogy a bölcsődei ellátás intézményi térítési díját a 2022. gondozási
évre nézve nem kívánja módosítani.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: --Napirend tárgya:
3.3.
Tárgy: Döntés Bukodi Károly polgármester szabadságának tárgyévi ütemezéséről
dr. Gallai Zoltán képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az
ütemezést a Képviselő-testület felé.
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2022. évi rendes szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2022. február 25.
2022. március 16 – március 18.
2022. március 26.
2022. április 4 – április 8.
2022. június 7 – június 10.
2022. július 11 – július 15.
2022. augusztus 1 – augusztus 12.
2022. szeptember 5 – szeptember 9.
2022. október 3 – október 15.
2022. december 19 – december 31.

1 munkanap
3 munkanap
1 munkanap
5 munkanap
4 munkanap
5 munkanap
10 munkanap
5 munkanap
11 munkanap
9 munkanap
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A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a
következő határozatot hozta:
44/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi rendes szabadságának ütemezését
az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2022. február 25.
2022. március 16 – március 18.
2022. március 26.
2022. április 4 – április 8.
2022. június 7 – június 10.
2022. július 11 – július 15.
2022. augusztus 1 – augusztus 12.
2022. szeptember 5 – szeptember 9.
2022. október 3 – október 15.
2022. december 19 – december 31.

1 munkanap
3 munkanap
1 munkanap
5 munkanap
4 munkanap
5 munkanap
10 munkanap
5 munkanap
11 munkanap
9 munkanap

Határidő: --Felelős: --Napirend tárgya:
3.1.
Tárgy: Ócsa Város hatályos Helyi Építési Szabályzatának módosítása a 0119/13-/14
helyrajzi számú ingatlanok területére
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és a II. határozati javaslatot
javasolja elfogadásra, mely szerint nem támogatja a kérelmet.
dr. Gallai Zoltán képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is a II. határozati javaslatot javasolja
elfogadásra
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
1.) nem támogatja a 0119/13 és 0119/14 helyrajzi számú ingatlanok településrendezési
tervekben rögzített besorolásának módosítását, melynek eredményeként az ingatlanok
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználási kategóriába kerülnének átsorolásra.
2.) felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a döntésről a kérelmezőt.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
45/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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1.) nem támogatja a 0119/13 és 0119/14 helyrajzi számú ingatlanok településrendezési
tervekben rögzített besorolásának módosítását, melynek eredményeként az ingatlanok
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználási kategóriába kerülnének átsorolásra.
2.) felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a döntésről a kérelmezőt.
Határidő: 1.)-2.) azonnal
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester
Bukodi Károly polgármester: Szeretné megjegyezni, hogy korábban a pályázatoknál már jelezte,
hogy szükség van egy Integrált Városfejlesztési Stratégiára. A következő hónapban terjeszt majd
elő erre vonatkozóan három árajánlatot ennek elkészítésére. Ez olyan szakmai hátteret, olyan
segítséget fog majd nyújtani, hogy merre tudnak még menni és mivel. Nagyjából ez a terület
marad majd bármilyen fejlesztésre
Napirend tárgya:
4.2. Tárgy: Döntés az Ócsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4sz. módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás)
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, javasolja
elfogadásra a Képviselő-testület felé.
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre:
.../2022. (....) önkormányzati rendelet Ócsa Város Önkormányzatának 2021. évi
költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
Ócsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében, a kiadási és bevételi főösszegét:
2.240.885.757 Ft-ban, azaz: Kettőmilliárd-kettőszáznegyvenmillió-nyolcszáznyolcvenötezer-hétszázötvenhét
forintban határozza meg.
(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenlege:
1.916.600.889 Ft Költségvetési bevétellel
-2.207.371.637 Ft Költségvetési kiadással
- 290.770.748 Ft
Költségvetési egyenleggel
/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg
(64.370.123 Ft) +(-355.140.871) Ft= -290.770.748 Ft/
324.284.868 Ft
-33.514.120 Ft

Finanszírozási bevétellel
Finanszírozási kiadással
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290.770.748 Ft

Finanszírozási egyenleggel

(3) A költségvetési egyenleg a működési és a felhalmozási oldal költségvetési hiányából származik.
(4) A finanszírozási egyenleg a maradvány igénybevételéből származik.
2. §
Az R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A 3.§ (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és
kiadásait a rendelet 1.1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg a Képviselő-testület.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint
állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatonként:
forintban
1.)
2.)
3.)
4.)

Közhatalmi bevétel
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz

forintban
Önkormányzati
656.729.375

(4)
működés támogatásai:
(5)

Felhalmozási

bevételek
1.)
2.)
3.)

568.000.000
174.412.425
74.950.180
40.000

Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú támogatások

35.000.000
1.144.818
406.324.091

(6)
igénybevétele:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Előző évi maradvány
324.284.868
2.240.885.757

(7) Önkormányzat működési kiadásai:

forintban
1.409.761.857

1.)
2.)
3.)
4.)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

510.326.727
86.863.198
499.310.236
303.261.696
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4.1) Egyéb működési célú támogatások Áh belülre
Ebből:
4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívülre
4.3)
Szociális hozzájárulás befizetése
4.4)
Előző évi elszámolásból származó befizetés
5.) Szociális kiadások
(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú
tájékoztató tábla tartalmazza
(8) Tartalék:

34.844.464
212.751.900
52.547.549
3.117.783
10.000.000

257.513.742
forintban
540.096.038

(9) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

forintban

a)

Beruházások

forintban
395.249.461

b)
c)

Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás)

138.260.312
6.586.265

(10) Finanszírozási célú kiadások:

forintban
33.514.120

Ebből:
Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak:
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése:

10.714.284
22.799.836

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.240.885.757

(11) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerint bontásban. 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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(12) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. melléklet és a 2.2. melléklet részletezi.
(13) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek)
költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.
3. §
Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)

A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatát 2.221.384.109 Ftban határozza meg.

Önkormányzat Működési támogatásai:
Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről:
Közhatalmi bevételek:
Működési bevétel:
Felhalmozási célú támogatás:
Felhalmozási bevételek:
Finanszírozási bevételek:
(2)

656.729.375 Ft
74.950.180 Ft
568.000.000 Ft
163.615.425 Ft
406.324.091 Ft
36.144.818 Ft
315.620.220 Ft

A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatát 2.221.384.109 Ftban határozza meg.

(3)
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő jár.
Dologi kiadások:
Ellátottak pénzbeni juttatásai:
Egyéb működési célú kiadások:
Felhalmozási költségvetési kiadások:
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre:
Előző évi megelőlegezés visszafizetése:
Intézményfinanszírozás kiadásai:
Tartalékok :

107.312.400 Ft
18.067.226 Ft
377.180.178 Ft
10.000.000 Ft
296.701.792 Ft
532.882.473 Ft
10.714.284 Ft
22.799.836 Ft
588.212.178 Ft
257.513.742 Ft

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.1.
melléklet tartalmazza.
(5) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások
összege: 588.212.178 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 26.524.560 Ft.
(6) Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 12 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 15 fő.
4. §
Az R. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)

A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatát 226.481.675 Ft-ban
határozza meg.
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Intézményi működési bevétel:
Előző évi maradvány felhasználás:
Normatív állami támogatás:
Önkormányzati támogatás:
(2)

2.004.000 Ft
8.080.121 Ft162.047.646 Ft
54.349.908 Ft

A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatát 226.481.675 Ftban határozza meg.

Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő jár.
Dologi kiadások:
Egyéb működési célú kiadások:
Egyéb beruházási célú kiadások:

152.071.388 Ft
24.583.000 Ft
40.143.926 Ft
6.559.904 Ft
3.123.457 Ft

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.2. melléklet tartalmazza.
(3)

A Képviselő-testület 2021. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 48.000 Ft,
b) köztisztviselők éves cafeteria kerete nettó 400.000 Ft.
(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 26 főben állapította meg.
5. §
Az R. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)

A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2021.
évi bevételi előirányzatát 359.257.885 Ft-ban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:
Maradvány igénybe vétele:
Normatív állami támogatás:
Önkormányzati támogatás:
(2)

8.773.000 Ft
432.451 Ft
282.254.184 Ft
67.798.250 Ft

A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2021.
évi kiadási előirányzatát 359.257.885 Ft-ban határozza meg.

Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő jár.
Dologi kiadások:
Egyéb eszköz beszerzések:

238.960.911 Ft
41.479.760 Ft
77.817.214 Ft
1.000.000 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.§
Az R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:
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(1)

A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2021. évi bevételi előirányzatát 21.974.266 Ftban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:
Működési célú átvett pénzeszközök:
Maradvány igénybe vétele:
Normatív állami támogatás:
(2)

20.000 Ft
40.000 Ft
152.076 Ft
21.762.190 Ft

A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2021. évi kiadási előirányzatát 21.974.266 Ftban határozza meg.

Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő jár.
Dologi kiadások:
Beruházások (Könyvállomány növekedés):

11.982.028 Ft
2.733.212 Ft
4.168.918 Ft
3.090.108 Ft

Az önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 9.4. melléklet
tartalmazza.
(3)

A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 3 főben állapítja meg.
7. §

Az R. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az Önkormányzat a kiadások között 257.513.742 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal
való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
fenntartja magának.
8. §
Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
9. §
Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
10. §
Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
11. §
Az R. 1.4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
12. §
Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
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13. §
Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
14. §
Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
15. §
Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
16. §
Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
17. §
Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
18. §
Az R.9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép
19.§
Az R.9.1.2 melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép
20. §
Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
21. §
Az R. 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
22. §
Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
23.§
Az R. 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
24.§
Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
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25.§
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a
következő rendeletet:
4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet Ócsa Város Önkormányzatának 2021. évi
költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
Ócsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében, a kiadási és bevételi főösszegét:
2.240.885.757 Ft-ban, azaz: Kettőmilliárd-kettőszáznegyvenmillió-nyolcszáznyolcvenötezer-hétszázötvenhét
forintban határozza meg.
(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenlege:
1.916.600.889 Ft Költségvetési bevétellel
-2.207.371.637 Ft Költségvetési kiadással
- 290.770.748 Ft
Költségvetési egyenleggel
/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg
(64.370.123 Ft) +(-355.140.871) Ft= -290.770.748 Ft/
324.284.868 Ft
-33.514.120 Ft
290.770.748 Ft

Finanszírozási bevétellel
Finanszírozási kiadással
Finanszírozási egyenleggel

(3) A költségvetési egyenleg a működési és a felhalmozási oldal költségvetési hiányából származik.
(4) A finanszírozási egyenleg a maradvány igénybevételéből származik.
2. §
Az R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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(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) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint
állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatonként:
forintban
1.)
2.)
3.)
4.)
(4)

Közhatalmi bevétel
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz

568.000.000
174.412.425
74.950.180
40.000
forintban
Önkormányzati
656.729.375

működés támogatásai:

(5)

Felhalmozási
bevételek
1.)
2.)
3.)

Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú támogatások

35.000.000
1.144.818
406.324.091

(6)

igénybevétele:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Előző évi maradvány
324.284.868
2.240.885.757

(7) Önkormányzat működési kiadásai:

forintban
1.409.761.857

1.)
2.)
3.)
4.)
4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
5.)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Ebből: Egyéb működési célú támogatások Áh belülre
Céljellegű támogatások Áh-kívülre
Szociális hozzájárulás befizetése
Előző évi elszámolásból származó befizetés
Szociális kiadások
(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú
tájékoztató tábla tartalmazza

(8) Tartalék:

510.326.727
86.863.198
499.310.236
303.261.696
34.844.464
212.751.900
52.547.549
3.117.783
10.000.000

257.513.742
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forintban
540.096.038

(9) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

forintban

a)

Beruházások

forintban
395.249.461

b)
c)

Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás)

138.260.312
6.586.265

(10) Finanszírozási célú kiadások:

forintban
33.514.120

Ebből:
Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak:
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése:

10.714.284
22.799.836

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.240.885.757

(11) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerint bontásban. 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
(12) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. melléklet és a 2.2. melléklet részletezi.
(13) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek)
költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.
3. §
Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
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(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatát 2.221.384.109 Ft-ban
határozza meg.
Önkormányzat Működési támogatásai:
Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről:
Közhatalmi bevételek:
Működési bevétel:
Felhalmozási célú támogatás:
Felhalmozási bevételek:
Finanszírozási bevételek:

656.729.375 Ft
74.950.180 Ft
568.000.000 Ft
163.615.425 Ft
406.324.091 Ft
36.144.818 Ft
315.620.220 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatát 2.221.384.109 Ft-ban
határozza meg.
(3)
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő jár.
Dologi kiadások:
Ellátottak pénzbeni juttatásai:
Egyéb működési célú kiadások:
Felhalmozási költségvetési kiadások:
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre:
Előző évi megelőlegezés visszafizetése:
Intézményfinanszírozás kiadásai:
Tartalékok :

107.312.400 Ft
18.067.226 Ft
377.180.178 Ft
10.000.000 Ft
296.701.792 Ft
532.882.473 Ft
10.714.284 Ft
22.799.836 Ft
588.212.178 Ft
257.513.742 Ft

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.1.
melléklet tartalmazza.
(5) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások
összege: 588.212.178 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 26.524.560 Ft.
(6) Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 12 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 15 fő.
4. §
Az R. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)

A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatát 226.481.675 Ft-ban
határozza meg.

Intézményi működési bevétel:
Előző évi maradvány felhasználás:
Normatív állami támogatás:
Önkormányzati támogatás:
(2)

2.004.000 Ft
8.080.121 Ft162.047.646 Ft
54.349.908 Ft

A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatát 226.481.675 Ftban határozza meg.

Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő jár.
Dologi kiadások:
Egyéb működési célú kiadások:

152.071.388 Ft
24.583.000 Ft
40.143.926 Ft
6.559.904 Ft
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Egyéb beruházási célú kiadások:

3.123.457 Ft

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.2. melléklet tartalmazza.
(3)

A Képviselő-testület 2021. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 48.000 Ft,
b) köztisztviselők éves cafeteria kerete nettó 400.000 Ft.
(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 26 főben állapította meg.
5. §
Az R. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)

A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2021.
évi bevételi előirányzatát 359.257.885 Ft-ban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:
Maradvány igénybe vétele:
Normatív állami támogatás:
Önkormányzati támogatás:
(2)

8.773.000 Ft
432.451 Ft
282.254.184 Ft
67.798.250 Ft

A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2021.
évi kiadási előirányzatát 359.257.885 Ft-ban határozza meg.

Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő jár.
Dologi kiadások:
Egyéb eszköz beszerzések:

238.960.911 Ft
41.479.760 Ft
77.817.214 Ft
1.000.000 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.§

Az R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)

A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2021. évi bevételi előirányzatát 21.974.266 Ftban határozza meg.

Intézményi működési bevétel:
Működési célú átvett pénzeszközök:
Maradvány igénybe vétele:
Normatív állami támogatás:
(2)

20.000 Ft
40.000 Ft
152.076 Ft
21.762.190 Ft

A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2021. évi kiadási előirányzatát 21.974.266 Ftban határozza meg.
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Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő jár.
Dologi kiadások:
Beruházások (Könyvállomány növekedés):

11.982.028 Ft
2.733.212 Ft
4.168.918 Ft
3.090.108 Ft

Az önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 9.4. melléklet
tartalmazza.
(3)

A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 3 főben állapítja meg.
7. §

Az R. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)
(2)

Az Önkormányzat a kiadások között 257.513.742 Ft céltartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület fenntartja magának.
8. §

Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
9. §
Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
10. §
Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
11. §
Az R. 1.4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
12. §
Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
13. §
Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
14. §
Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
15. §
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Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
16. §
Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
17. §
Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
18. §
Az R.9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép
19.§
Az R.9.1.2 melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép
20. §
Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
21. §
Az R. 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
22. §
Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
23.§
Az R. 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
24.§
Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
25.§
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Napirend tárgya:
4.3. Tárgy: Döntés EpiPen oldatos injekció és defibrillátor intézmények részére történő
biztosításáról

23

Valóczki Melinda Andrea képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja mindkét határozati javaslatot.
Dr. Gallai Zoltán képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és mindkét határozatot
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre:
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) úgy dönt, hogy az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár
Bölcsőde részére 4 db, az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola részére 2-2 db, továbbá az
Ócsai Bolyai János Gimnázium részére 2 db Epipen oldatos injekciót szerez be és bocsát az
intézmények rendelkezésére az esetlegesen felmerülő rovarcsípések, étel, vagy egyéb
allergének által kiváltott súlyos allergiás reakciók azonnali csillapítása érdekében. Ennek
beszerzésére bruttó 200.000 Ft keretösszeget állapít meg, amelyet Ócsa Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének dologi kiadásainak terhére biztosítja.
2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglalt termék beszerzésére és az intézmények részére
történő átadására.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
46/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) úgy dönt, hogy az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár
Bölcsőde részére 4 db, az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola részére 2-2 db, továbbá az
Ócsai Bolyai János Gimnázium részére 2 db Epipen oldatos injekciót szerez be és bocsát az
intézmények rendelkezésére az esetlegesen felmerülő rovarcsípések, étel, vagy egyéb
allergének által kiváltott súlyos allergiás reakciók azonnali csillapítása érdekében. Ennek
beszerzésére bruttó 200.000 Ft keretösszeget állapít meg, amelyet Ócsa Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének dologi kiadásainak terhére biztosítja.
2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglalt termék beszerzésére és az intézmények részére
történő átadására.
Határidő: 1.)-2.) azonnal
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre:
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) úgy dönt, hogy az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár
Bölcsőde, valamint az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola részére 1-1 db (összesen 2 db)
defibrillátort szerez be és bocsát az intézmények rendelkezésére az esetlegesen felmerülő
sürgősségi esetek hatékony és eredményes orvosi ellátás elősegítése érdekében. Ennek
beszerzésére bruttó 1.500.000 Ft keretösszeget állapít meg, amelyet Ócsa Város
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének dologi kiadásainak terhére biztosítja.
2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglalt termék beszerzésére és az intézmények részére
történő átadására.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
47/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) úgy dönt, hogy az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár
Bölcsőde, valamint az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola részére 1-1 db (összesen 2 db)
defibrillátort szerez be és bocsát az intézmények rendelkezésére az esetlegesen felmerülő
sürgősségi esetek hatékony és eredményes orvosi ellátás elősegítése érdekében. Ennek
beszerzésére bruttó 1.500.000 Ft keretösszeget állapít meg, amelyet Ócsa Város
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének dologi kiadásainak terhére biztosítja.
2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglalt termék beszerzésére és az intézmények részére
történő átadására.
Határidő: 1.)-2.) azonnal
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester
Napirend tárgya:
4.4. Tárgy: Döntés az ócsai 0119/2 hrsz. alatt nyilvántartott külterületi út felületének
javításáról
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra.
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Elmondja,
hogy hosszan tárgyaltak a témáról, mely során felmerült, hogy a gréderezésen túl el kellene
gondolkozni tartósabb megoldáson.
Bukodi Károly polgármester: A Városfejlesztési Bizottság ülésén már mondta, de most újra
elmondja. Jó ötlet az, hogy az Önkormányzat próbálja meg tartósan rendezni az út állapotát.
Felhívja azonban a Képviselő-testület figyelmét, hogy azok, akik aláírták a kérelmet, és az utat
használják, nem azon a részen laknak. Ahová mennek, az egy magán vállalkozás, akinek ebből
anyagi előnye is van. Erre az útra azokat az igényeket, hogy esetleg aszfaltos utat építsen az
Önkormányzat, nem tartja indokoltnak. Az Önkormányzat több olyan utca útépítését tervezteti,
ahol ócsai lakosok laknak.
Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
1.) Hunya Krisztina által benyújtott kérelmét megvizsgálta, amellyel kapcsolatban
eredményeképpen a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0119/2 hrsz. alatt nyilvántartott
önkormányzati külterületi földút felületének javítása tárgyában az elvégzendő munkálatokra
bekert árajánlatok ismeretében tud érdemben döntést hozni.
2.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t, kérjen be árajánlatot
a.) az 1.) pontban meghatározott földút kizárólag a jelentősebb útegyenletlenségekkel tűzdelt
szakaszainak gréderezésére,
b.) az 1.) pontban meghatározott földút teljes szakaszának gréderezésére,
c.) az Ócsa, Mozdony utca teljes szakaszának és
d.) az ócsai 0233/15 és az ócsai 0256/2 hrsz. alatt nyilvántartott földút teljes szakaszának
gréderezésére
és azokat terjessze a Képviselő-testület elé.
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A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
48/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Hunya Krisztina által benyújtott kérelmét megvizsgálta, amellyel kapcsolatban
eredményeképpen a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0119/2 hrsz. alatt nyilvántartott
önkormányzati külterületi földút felületének javítása tárgyában az elvégzendő munkálatokra
bekert árajánlatok ismeretében tud érdemben döntést hozni.
2.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t, kérjen be árajánlatot
e.) az 1.) pontban meghatározott földút kizárólag a jelentősebb útegyenletlenségekkel tűzdelt
szakaszainak gréderezésére,
f.) az 1.) pontban meghatározott földút teljes szakaszának gréderezésére,
g.) az Ócsa, Mozdony utca teljes szakaszának és
h.) az ócsai 0233/15 és az ócsai 0256/2 hrsz. alatt nyilvántartott földút teljes szakaszának
gréderezésére
és azokat terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 1.)-2.) azonnal
Felelős: 1.)---, 2.) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője
Napirend tárgya:
4.6. Tárgy: …/2022. (…) önkormányzati rendelettervezet a lakossági járdaépítésről és
járdafelújításról
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja, köszönik a
kidolgozást Jegyző úrnak.
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre:
..../2022. (....) önkormányzati rendelet a lakossági járdaépítésről és járdafelújításról
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések

1. §
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A rendelet célja lakossági kezdeményezés folytán járdaépítés és járdafelújítás támogatása, a
járdaépítés és járdafelújítás lakosság által történő megvalósításának ösztönzése a gyalogos
infrastruktúra fejlesztése érdekében.
2. §

A rendelet hatálya kiterjed Ócsa város belterületén megvalósuló közterületi járdaépítésre és
járdafelújításra.
3. §

(1) A rendelet személyi hatálya a (2) bekezdés szerinti közterületekkel határos ingatlanok - az
ingatlan-nyilvántartás alapján - tulajdonjogával rendelkező természetes személyre, jogi
személyre terjed ki.
(2) Amennyiben a lakossági járdaépítéssel vagy járdafelújítással érintett ingatlan tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartás alapján – több természetes személy vagy jogi személy között oszlik
meg, úgy az építésre vagy felújításra vonatkozó kérelmet a tulajdonostársak által
meghatalmazással rendelkező tulajdonos nyújthatja be (továbbiakban: kérelmező).
2. Értelmező rendelkezések
4. §
E rendelet alkalmazása során
a) járda: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1.
számú függelék 1. cím b) pontjában meghatározott fogalom.
b) járdaépítés: az oldalsó telekhatár vonalától a másik oldalsó telekhatárig egybefüggő,
kiselemes térkővel vagy betonburkolattal új járda létesítése.
c) járdafelújítás: műszakilag indokolt, meglévő járda vagy járdaszakasz kiselemes térkővel
vagy betonburkolattal történő átépítése, korszerűsítése,
d) lakóközösség: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti társasház tulajdonostársainak közössége.
5. §
E rendeletben meghatározott támogatás (a továbbiakban: támogatás) pénzügyi fedezete az
önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében - külön előirányzatban - a Képviselő
testület által e célra biztosított forrás.
6. §
(1) E rendelet hatálya alá tartozó járdák építéséhez vagy felújításához támogatás egyedi kérelem
alapján, vissza nem térítendő támogatásként, utófinanszírozás formájában nyújtható.
(2) A támogatás mértéke
a) kiselemes térkővel történő járda építése vagy felújítása esetén egyaránt 5.500,- Ft/m2,
b) betonburkolattal történő járda építése vagy felújítása esetén egyaránt 3.000,- Ft/m2.
3. Eljárási szabályok

7. §
(1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott döntési hatáskörét Ócsa Város
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(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottságára (a továbbiakban:
Városfejlesztési Bizottság) ruházza át. A döntések előkészítésével, végrehajtásával és
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) látja el.
Amennyiben a Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésében a 5. §-a
szerinti forrást, előirányzatot biztosít, úgy Ócsa Város Önkormányzata képviseletében a
Polgármester - minden év március 31. napjáig a helyben szokásos módon - felhívást tesz
közzé a támogatás igénylésének lehetőségéről.
Az 5. § (1) bekezdés szerinti forrás hiánya, esetleges kimerülése esetén a Városfejlesztési
Bizottság - a (2) bekezdésben foglaltak szerinti módon - a támogatás lehetőségének
megszűnéséről tájékoztatja az érdekelteket.
Járdafelújítás, valamint járdaépítés támogatására kérelmet nyújthat be Ócsa város
belterületén járdával kiszolgált vagy kiszolgálandó ingatlan tulajdonosa, továbbá
lakóközössége (a továbbiakban: kérelmező). A kérelem kapubejáró, garázsbejáró,
gépkocsibejáró (a továbbiakban: gépkocsibejáró) burkolatának költségét nem
tartalmazhatja, de az azon áthaladó járdaszakasz költségeit igen.
A kérelmek folyamatosan, az 5. § (1) bekezdésében meghatározott forrás erejéig
nyújthatók be.
A kérelemnek tartalmaznia kell
a) az 1. melléklet szerinti hiánytalanul kitöltött adatlapot,
b) a kérelmező nyilatkozatát arról, miszerint a kérelmezőnek Ócsa Város
Önkormányzatával szemben helyi adótartozása nem áll fenn,
c) a kérelmező nyilatkozatát arról, miszerint a kérelmezőnek Ócsa Város
Önkormányzatával szemben egyéb lejárt fizetési kötelezettsége nem áll fenn.
d) a kérelmező nyilatkozatát arról, miszerint a kérelmező Ócsa Város Önkormányzatától a
kérelem benyújtását megelőző 10 évben járdaépítésre semmiféle jogcímen támogatásban
nem részesült azon járdaszakaszra vonatkozóan, amelynek építésére vagy felújítására a
támogatást igénybe kívánja venni.
Nem adható támogatás azon kérelmező részére
a) aki a (4) bekezdésben meghatározott jogosultak körébe nem tartozik,
b) akinek a kérelme a (8) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzést megelőzően megkezdett
beruházás megvalósítására irányul,
c) akinek a kérelme a hivatal által lefolytatott helyszíni szemle alapján műszakilag nem
indokolt járdaszakasz felújítására irányul,
d) akinek a kérelme a már megvalósult vagy a tárgyévben tervezett önkormányzati
beruházással vagy elnyert pályázati projektekkel érintett területeken történő
járdaépítésre vagy felújításra irányul,
e) akinek a kérelme az önkormányzat által az elmúlt 10 évben épített vagy felújított
kiselemes járdák átépítésére irányul,
f) aki a kérelem benyújtását megelőző 10 évben járdaépítésre bármilyen jogcímen
támogatásban részesült, azon járdaszakaszra vonatkozóan, amelynek építésére vagy
felújítására a támogatást igénybe vette,
g) aki a kérelme szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis
adatot szolgáltatott a kérelem benyújtásakor és az hitelt érdemlően bebizonyosodik,
h) akinek a kérelme a (6) bekezdésben felsorolt dokumentumok valamelyikét - a
hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás teljesítésére irányadó határidő letelte
ellenére – nem, vagy hiányosan tartalmazza.
A beérkezett kérelmeket a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásba veszi, a tervezett
beruházás helyszínén ellenőrzi tartalmuk megalapozottságát, szükség esetén a hiányok
pótlására a kérelmezőt – 15 napos határidő megjelölésével - írásban felszólítja. A
hiánypótlási felszólításban megjelölt 15 napos határidő jogvesztő, annak elmulasztása
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vagy nem teljes körű hiánypótlás esetén a Városfejlesztési Bizottság a kérelmet
elutasítja.
(9) A Polgármesteri Hivatal a kérelmeket, javaslatával ellátva a beérkezésüktől számított hiánypótlás esetén annak teljesítését követő - negyvenöt napon belül döntésre
előterjeszti a Városfejlesztési Bizottság részére. A kérelmek elbírálásáról a
Városfejlesztési Bizottság legkésőbb a kérelmek beérkezését követő hetven napon belül
dönt.
(10) A benyújtott kérelmet a Városfejlesztési Bizottság elutasítja forráshiány, valamint a (7)
bekezdésben foglaltak esetén.
(11) A Polgármesteri Hivatal a kérelem elbírálásának eredményéről - a döntés
meghozatalát követő 15 napon belül – írásban értesíti a kérelmezőt.
4. A kivitelezés megvalósítása

8. §
(1) A polgármester a támogatást nyert kérelmezővel - a döntés közlésének
kézhezvételétől számított 30 napon belül - támogatási szerződést köt. Amennyiben a
támogatási szerződés megkötése - e határidőn belül - a kérelmező hibájából nem jön
létre, a megítélt támogatás igénybevételének jogosultságát a kérelmező elveszíti.
(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell
a) a megítélt támogatás összegét, folyósításának feltételeit,
b) a támogatási cél megnevezését,
c) az elvárt műszaki és esztétikai követelményeket,
d) a munkálatok elvégzésére meghatározott határidőt,
e) a munkálatok műszaki ellenőrzésére vonatkozó szabályokat,
f) a támogatott elszámolási kötelezettségére vonatkozó szabályokat,
g) a szerződésszegés jogkövetkezményeire vonatkozó rendelkezés vonatkozásában
különösen az önkormányzat elállási jogát az elvárt műszaki és esztétikai követelmények
hiányában, valamint a munkálatok elvégzésére a (5) bekezdésben meghatározott határidő
elmulasztása esetén,
h) támogatott azon nyilatkozatát, amely szerint tudomásul veszi, hogy a megépített vagy
felújított járdaszakasz térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül,
(3) Az építendő vagy felújítandó járda tervezésénél és kivitelezésénél törekedni kell az egységes
utcakép megvalósulására, valamint be kell tartani Ócsa város településképének védelméről
szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseit.
(4) A járdaépítésnél és a járdafelújításnál az alábbi műszaki, kivitelezési előírásoknak kell
megfelelni
a) a térkő burkolat legalább 6 cm vastagságú gyalogos forgalomra és legalább 8 cm
vastagságú a gépkocsi behajtókhoz, bevibrálva és betongerendába fektetett zárt szegéllyel
ellátva kell készíteni,
b) az ágyazó réteg 3-5 cm vastag tömörített folyami homok, vagy 2-4 cm murva,
c) az alépítmény 15-20 cm vastag, rétegenként tömörített homokos kavics ágyazat
(sóderágy) vagy kellően tömörített 0-35-ös zúzottkő, vagy meglévő teherbíró
betonfelület,
d) a beton burkolat esetében a járda legalább 12 cm vastagságú sóderágy alapon, legalább
12 cm vastagságú, C-12 minőségű simított betonból készülhet, dilatációkkal,
e) olyan utcában, ahol járdaépítésre első alkalommal kerül sor, az építendő járda minimum
1,20 méter szélességű, míg ahol már egyes szakaszokon a járda megépült, ott - az
egységes utcakép miatt - azonos szélességben építendő a hiányzó járda is,
f) a járdában lépcső nem helyezhető el, a járda hosszanti esése nem haladhatja meg a
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8%-ot,
g) az elkészült járda és környezete csapadékvíz-elvezetéséről szabályszerűen gondoskodni
kell.
(5) A kivitelezést a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül be kell
fejezni.
(6) A munkakezdést és a beruházás befejezését a Polgármesteri Hivatal részére be kell
jelenteni.
(7) A járda elkészültét és a műszaki, esztétikai feltételek teljesülését a Polgármesteri Hivatal
ellenőrzi és műszaki átadás-átvétel keretében, jegyzőkönyv kiállításával igazolja. A
jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, hogy annak aláírásával egyidejűleg a kialakított járda
térítésmentesen átadásra kerül Ócsa Város Önkormányzat részére. A járda elkészültének
műszaki és esztétikai feltételeknek való megfelelőségét a helyszínen a Városfejlesztési
Bizottság tagjai is ellenőrizhetik.
5. A pénzügyi elszámolás

9. §
(1) Az elnyert támogatás a kérelmező részére a kérelemben szereplő munkák teljes körű
elvégzésének és kifizetésének, a műszaki és esztétikai feltételek maradéktalan
megvalósulásának 8. § (7) bekezdés szerinti igazolás kiállítását követően kerül folyósításra.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás kizárólag a Városfejlesztési Bizottság általi jóváhagyást
követően állítható ki.
(3) Az elszámolás a kérelmező nevére és a megvalósított műszaki tartalomra - formailag
megfelelően és hiánytalanul - kiállított számla és a kifizetést igazoló bizonylat hiteles
másolatának benyújtásával történik. A pénzügyi elszámolást a megítélt támogatási összeg
erejéig kell benyújtani.
(4) A támogatás szempontjából elismerhető költségként kizárólag azon tételek kerülhetnek
feltüntetésre, amelyek a beruházás végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek voltak.
Éppen emiatt a számlákra rá kell vezetni, hogy mely ingatlan előtti járdaszakasz építésére,
felújítására kerül elszámolásra.
(5) Amennyiben az elszámolás során a kérelmező által benyújtott számlán szereplő összeg
nem éri el a támogatási szerződésben megjelölt elszámolandó költséget, de a megvalósult
műszaki és esztétikai tartalom megegyezik a kérelemben jóváhagyott műszaki és esztétikai
tartalommal, a támogatási szerződésben szereplő összeg az eltérés arányában csökkentésre
kerül, és az így csökkentett összeg kerül kifizetésre a kérelmezőnek.
6. Záró rendelkezések

10. §
Ez a rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a
következő rendeletet:
5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a lakossági járdaépítésről és járdafelújításról
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.

Általános rendelkezések
1. §

A rendelet célja lakossági kezdeményezés folytán járdaépítés és járdafelújítás támogatása, a
járdaépítés és járdafelújítás lakosság által történő megvalósításának ösztönzése a gyalogos
infrastruktúra fejlesztése érdekében.
2. §

A rendelet hatálya kiterjed Ócsa város belterületén megvalósuló közterületi járdaépítésre és
járdafelújításra.
3. §

(1) A rendelet személyi hatálya a (2) bekezdés szerinti közterületekkel határos ingatlanok - az
ingatlan-nyilvántartás alapján - tulajdonjogával rendelkező természetes személyre, jogi
személyre terjed ki.
(2) Amennyiben a lakossági járdaépítéssel vagy járdafelújítással érintett ingatlan tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartás alapján – több természetes személy vagy jogi személy között oszlik
meg, úgy az építésre vagy felújításra vonatkozó kérelmet a tulajdonostársak által
meghatalmazással rendelkező tulajdonos nyújthatja be (továbbiakban: kérelmező).
2. Értelmező rendelkezések
4. §
E rendelet alkalmazása során
a) járda: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1.
számú függelék 1. cím b) pontjában meghatározott fogalom.
b) járdaépítés: az oldalsó telekhatár vonalától a másik oldalsó telekhatárig egybefüggő,
kiselemes térkővel vagy betonburkolattal új járda létesítése.
c) járdafelújítás: műszakilag indokolt, meglévő járda vagy járdaszakasz kiselemes térkővel
vagy betonburkolattal történő átépítése, korszerűsítése,
d) lakóközösség: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti társasház tulajdonostársainak közössége.
5. §
E rendeletben meghatározott támogatás (a továbbiakban: támogatás) pénzügyi fedezete az
önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében - külön előirányzatban - a Képviselő
testület által e célra biztosított forrás.
6. §
(1) E rendelet hatálya alá tartozó járdák építéséhez vagy felújításához támogatás egyedi kérelem
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alapján, vissza nem térítendő támogatásként, utófinanszírozás formájában nyújtható.
(2) A támogatás mértéke
a) kiselemes térkővel történő járda építése vagy felújítása esetén egyaránt 5.500,- Ft/m2,
b) betonburkolattal történő járda építése vagy felújítása esetén egyaránt 3.000,- Ft/m2.
3. Eljárási szabályok

7. §
(1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott döntési hatáskörét Ócsa Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottságára (a továbbiakban:
Városfejlesztési Bizottság) ruházza át. A döntések előkészítésével, végrehajtásával és
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) látja el.
(2) Amennyiben a Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésében a 5. §-a
szerinti forrást, előirányzatot biztosít, úgy Ócsa Város Önkormányzata képviseletében a
Polgármester - minden év március 31. napjáig a helyben szokásos módon - felhívást tesz
közzé a támogatás igénylésének lehetőségéről.
(3) Az 5. § (1) bekezdés szerinti forrás hiánya, esetleges kimerülése esetén a Városfejlesztési
Bizottság - a (2) bekezdésben foglaltak szerinti módon - a támogatás lehetőségének
megszűnéséről tájékoztatja az érdekelteket.
(4) Járdafelújítás, valamint járdaépítés támogatására kérelmet nyújthat be Ócsa város
belterületén járdával kiszolgált vagy kiszolgálandó ingatlan tulajdonosa, továbbá
lakóközössége (a továbbiakban: kérelmező). A kérelem kapubejáró, garázsbejáró,
gépkocsibejáró (a továbbiakban: gépkocsibejáró) burkolatának költségét nem
tartalmazhatja, de az azon áthaladó járdaszakasz költségeit igen.
(5) A kérelmek folyamatosan, az 5. § (1) bekezdésében meghatározott forrás erejéig
nyújthatók be.
(6) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) az 1. melléklet szerinti hiánytalanul kitöltött adatlapot,
b) a kérelmező nyilatkozatát arról, miszerint a kérelmezőnek Ócsa Város
Önkormányzatával szemben helyi adótartozása nem áll fenn,
c) a kérelmező nyilatkozatát arról, miszerint a kérelmezőnek Ócsa Város
Önkormányzatával szemben egyéb lejárt fizetési kötelezettsége nem áll fenn.
d) a kérelmező nyilatkozatát arról, miszerint a kérelmező Ócsa Város Önkormányzatától a
kérelem benyújtását megelőző 10 évben járdaépítésre semmiféle jogcímen támogatásban
nem részesült azon járdaszakaszra vonatkozóan, amelynek építésére vagy felújítására a
támogatást igénybe kívánja venni.
(7) Nem adható támogatás azon kérelmező részére
a) aki a (4) bekezdésben meghatározott jogosultak körébe nem tartozik,
b) akinek a kérelme a (8) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzést megelőzően megkezdett
beruházás megvalósítására irányul,
c) akinek a kérelme a hivatal által lefolytatott helyszíni szemle alapján műszakilag nem
indokolt járdaszakasz felújítására irányul,
d) akinek a kérelme a már megvalósult vagy a tárgyévben tervezett önkormányzati
beruházással vagy elnyert pályázati projektekkel érintett területeken történő
járdaépítésre vagy felújításra irányul,
e) akinek a kérelme az önkormányzat által az elmúlt 10 évben épített vagy felújított
kiselemes járdák átépítésére irányul,
f) aki a kérelem benyújtását megelőző 10 évben járdaépítésre bármilyen jogcímen
támogatásban részesült, azon járdaszakaszra vonatkozóan, amelynek építésére vagy
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felújítására a támogatást igénybe vette,
g) aki a kérelme szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis
adatot szolgáltatott a kérelem benyújtásakor és az hitelt érdemlően bebizonyosodik,
h) akinek a kérelme a (6) bekezdésben felsorolt dokumentumok valamelyikét - a
hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás teljesítésére irányadó határidő letelte ellenére
– nem, vagy hiányosan tartalmazza.
(8) A beérkezett kérelmeket a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásba veszi, a tervezett
beruházás helyszínén ellenőrzi tartalmuk megalapozottságát, szükség esetén a hiányok
pótlására a kérelmezőt – 15 napos határidő megjelölésével - írásban felszólítja. A
hiánypótlási felszólításban megjelölt 15 napos határidő jogvesztő, annak elmulasztása
vagy nem teljes körű hiánypótlás esetén a Városfejlesztési Bizottság a kérelmet
elutasítja.
(9) A Polgármesteri Hivatal a kérelmeket, javaslatával ellátva a beérkezésüktől számított hiánypótlás esetén annak teljesítését követő - negyvenöt napon belül döntésre
előterjeszti a Városfejlesztési Bizottság részére. A kérelmek elbírálásáról a
Városfejlesztési Bizottság legkésőbb a kérelmek beérkezését követő hetven napon belül
dönt.
(10) A benyújtott kérelmet a Városfejlesztési Bizottság elutasítja forráshiány, valamint a (7)
bekezdésben foglaltak esetén.
(11) A Polgármesteri Hivatal a kérelem elbírálásának eredményéről - a döntés
meghozatalát követő 15 napon belül – írásban értesíti a kérelmezőt.
4. A kivitelezés megvalósítása

8. §
(1) A polgármester a támogatást nyert kérelmezővel - a döntés közlésének
kézhezvételétől számított 30 napon belül - támogatási szerződést köt. Amennyiben a
támogatási szerződés megkötése - e határidőn belül - a kérelmező hibájából nem jön
létre, a megítélt támogatás igénybevételének jogosultságát a kérelmező elveszíti.
(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell
a) a megítélt támogatás összegét, folyósításának feltételeit,
b) a támogatási cél megnevezését,
c) az elvárt műszaki és esztétikai követelményeket,
d) a munkálatok elvégzésére meghatározott határidőt,
e) a munkálatok műszaki ellenőrzésére vonatkozó szabályokat,
f) a támogatott elszámolási kötelezettségére vonatkozó szabályokat,
g) a szerződésszegés jogkövetkezményeire vonatkozó rendelkezés vonatkozásában
különösen az önkormányzat elállási jogát az elvárt műszaki és esztétikai követelmények
hiányában, valamint a munkálatok elvégzésére a (5) bekezdésben meghatározott határidő
elmulasztása esetén,
h) támogatott azon nyilatkozatát, amely szerint tudomásul veszi, hogy a megépített vagy
felújított járdaszakasz térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül,
(3) Az építendő vagy felújítandó járda tervezésénél és kivitelezésénél törekedni kell az egységes
utcakép megvalósulására, valamint be kell tartani Ócsa város településképének védelméről
szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseit.
(4) A járdaépítésnél és a járdafelújításnál az alábbi műszaki, kivitelezési előírásoknak kell
megfelelni
a) a térkő burkolat legalább 6 cm vastagságú gyalogos forgalomra és legalább 8 cm
vastagságú a gépkocsi behajtókhoz, bevibrálva és betongerendába fektetett zárt
szegéllyel ellátva kell készíteni,
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b) az ágyazó réteg 3-5 cm vastag tömörített folyami homok, vagy 2-4 cm murva,
c) az alépítmény 15-20 cm vastag, rétegenként tömörített homokos kavics ágyazat
(sóderágy) vagy kellően tömörített 0-35-ös zúzottkő, vagy meglévő teherbíró
betonfelület,
d) a beton burkolat esetében a járda legalább 12 cm vastagságú sóderágy alapon, legalább
12 cm vastagságú, C-12 minőségű simított betonból készülhet, dilatációkkal,
e) olyan utcában, ahol járdaépítésre első alkalommal kerül sor, az építendő járda minimum
1,20 méter szélességű, míg ahol már egyes szakaszokon a járda megépült, ott - az
egységes utcakép miatt - azonos szélességben építendő a hiányzó járda is,
f) a járdában lépcső nem helyezhető el, a járda hosszanti esése nem haladhatja meg a
8%-ot,
g) az elkészült járda és környezete csapadékvíz-elvezetéséről szabályszerűen gondoskodni
kell.
(5) A kivitelezést a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül be kell
fejezni.
(6) A munkakezdést és a beruházás befejezését a Polgármesteri Hivatal részére be kell
jelenteni.
(7) A járda elkészültét és a műszaki, esztétikai feltételek teljesülését a Polgármesteri Hivatal
ellenőrzi és műszaki átadás-átvétel keretében, jegyzőkönyv kiállításával igazolja. A
jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, hogy annak aláírásával egyidejűleg a kialakított járda
térítésmentesen átadásra kerül Ócsa Város Önkormányzat részére. A járda elkészültének
műszaki és esztétikai feltételeknek való megfelelőségét a helyszínen a Városfejlesztési
Bizottság tagjai is ellenőrizhetik.
5. A pénzügyi elszámolás

9. §
(1) Az elnyert támogatás a kérelmező részére a kérelemben szereplő munkák teljes körű
elvégzésének és kifizetésének, a műszaki és esztétikai feltételek maradéktalan
megvalósulásának 8. § (7) bekezdés szerinti igazolás kiállítását követően kerül folyósításra.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás kizárólag a Városfejlesztési Bizottság általi jóváhagyást
követően állítható ki.
(3) Az elszámolás a kérelmező nevére és a megvalósított műszaki tartalomra - formailag
megfelelően és hiánytalanul - kiállított számla és a kifizetést igazoló bizonylat hiteles
másolatának benyújtásával történik. A pénzügyi elszámolást a megítélt támogatási összeg
erejéig kell benyújtani.
(4) A támogatás szempontjából elismerhető költségként kizárólag azon tételek kerülhetnek
feltüntetésre, amelyek a beruházás végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek voltak.
Éppen emiatt a számlákra rá kell vezetni, hogy mely ingatlan előtti járdaszakasz építésére,
felújítására kerül elszámolásra.
(5) Amennyiben az elszámolás során a kérelmező által benyújtott számlán szereplő összeg
nem éri el a támogatási szerződésben megjelölt elszámolandó költséget, de a megvalósult
műszaki és esztétikai tartalom megegyezik a kérelemben jóváhagyott műszaki és esztétikai
tartalommal, a támogatási szerződésben szereplő összeg az eltérés arányában csökkentésre
kerül, és az így csökkentett összeg kerül kifizetésre a kérelmezőnek.
6. Záró rendelkezések

10. §
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Ez a rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba.
Napirend tárgya:
4.7. Tárgy: Egressy Gábor Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
dr. Gallai Zoltán képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a
szabályzatot.
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Nonprofit Kft. 100 %-os
tulajdonosa az Egressy Gábor Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát jóváhagyja.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
49/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Nonprofit Kft. 100
%-os tulajdonosa az Egressy Gábor Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Egressy Gábor Nonprofit Kft. ügyvezetője
Napirend tárgya:
4.8. Tárgy: Döntés az ócsai körforgalom környezetének településhez méltó kialakítása
tárgyban ötletpályázatra beérkezett művek elbírálásáról
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és
egyetért azzal, hogy minden pályamunka kerüljön a lakosság elé, döntsenek ők.
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság és Ügyrendi Bizottság tárgyalta,
egyetértenek a határozati javaslattal.
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) megállapítja, hogy az általa 4604 számú, Magyar Állam kizárólag tulajdonában és a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő közút Budapest felé vezető szakaszán található első
körforgalom környezetének megtervezésére meghirdetett pályázatra 8 pályamunka érkezett,
amelyek közül 8 db érvényes.
2.) valamennyi beérkezett és az 1.) pontban foglaltak szerint érvényesnek minősített
valamennyi pályamunkát a lakosság számára szavazásra bocsátja 2022. február 24. napjától
2022. február 28. napjáig terjedő időtartamra.
3.) felkéri a Polgármestert a lakossági szavazás lebonyolítására azzal, hogy a szavazás
eredményéről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén megfelelően tájékoztassa a
további szükséges döntések meghozatala érdekében.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
50/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) megállapítja, hogy az általa 4604 számú, Magyar Állam kizárólag tulajdonában és a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő közút Budapest felé vezető szakaszán található első
körforgalom környezetének megtervezésére meghirdetett pályázatra 8 pályamunka érkezett,
amelyek közül 8 db érvényes.
2.) valamennyi beérkezett és az 1.) pontban foglaltak szerint érvényesnek minősített valamennyi
pályamunkát a lakosság számára szavazásra bocsátja 2022. február 24. napjától 2022. február
28. napjáig terjedő időtartamra.
3.) felkéri a Polgármestert a lakossági szavazás lebonyolítására azzal, hogy a szavazás
eredményéről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén megfelelően tájékoztassa a
további szükséges döntések meghozatala érdekében.
Határidő: 1.)-3.) azonnal
Felelős: 1.)-2.)---, 3.) polgármester
Napirend tárgya:
4.9. Tárgy: Döntés ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja.
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) a Dr. Pártos Lóránt Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével (székhely: 2364
Ócsa, Falu Tamás utca 35., képviseletében: Spák József kuratóriumi elnök) 30.000,- Ft összegű
támogatást nyújt az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak a 2022. január 22. napján – a
Magyar Kultúra Napja alkalmából - tartott műsorban való közreműködésük elismeréseként
Ócsa Város Önkormányzat 2022. évi Költségvetésében meghatározott Képviselő-testületi
keretösszeg céljellegű támogatások terhére.
2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
51/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) a Dr. Pártos Lóránt Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével (székhely: 2364
Ócsa, Falu Tamás utca 35., képviseletében: Spák József kuratóriumi elnök) 30.000,- Ft összegű
támogatást nyújt az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak a 2022. január 22. napján – a
36

Magyar Kultúra Napja alkalmából - tartott műsorban való közreműködésük elismeréseként
Ócsa Város Önkormányzat 2022. évi Költségvetésében meghatározott Képviselő-testületi
keretösszeg céljellegű támogatások terhére.
2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 1.)-2.) azonnal
Felelős: 1.) –, 2.) polgármester
Napirend tárgya:
4.10. Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város Önkormányzat
közötti közigazgatási szerződés felülvizsgálata
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta,
jogszabályi kötelezettség, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján az
Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város Önkormányzat között
hatályban lévő Közigazgatási Szerződést felülvizsgálta és ennek értelmében a jelen napirend
mellékleteként csatolt Közigazgatási Szerződést, az abban foglalt tartalommal jóváhagyólag
elfogadja.
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott Közigazgatási Szerződés
aláírására.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
52/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján az
Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város Önkormányzat között
hatályban lévő Közigazgatási Szerződést felülvizsgálta és ennek értelmében a jelen napirend
mellékleteként csatolt Közigazgatási Szerződést, az abban foglalt tartalommal jóváhagyólag
elfogadja.
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott Közigazgatási Szerződés
aláírására.
Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester
Napirend tárgya:
4.11. Tárgy: A Széchenyi utca közvilágításának felülvizsgálata a Damjanich utca és az Arany
János utca közötti szakaszán
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
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dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta,
elfogadásra javasolja.
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) úgy dönt, hogy a 2364 Ócsa, Széchenyi utcában annak a Damjanich utca és az Arany János
utca közötti szakaszán két villanyoszlopot és 4 db közvilágítási lámpatestet kíván létesíteni
balesetveszély csökkentése és a közbiztonság növelése céljából, amelynek tervezési,
engedélyeztetési és kivitelezési feladatok ellátására megbízza az Eurovill Kft-t (2230
Gyömrő, Táncsics M. út 110., adószám: 12909384-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-092332). A
vállalkozási díj: bruttó: 2.138.680 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a beruházási kiadások
terhére biztosítja.
2.) felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés elkészítésére és felhatalmazza annak
aláírására.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
53/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) úgy dönt, hogy a 2364 Ócsa, Széchenyi utcában annak a Damjanich utca és az Arany János
utca közötti szakaszán két villanyoszlopot és 4 db közvilágítási lámpatestet kíván létesíteni
balesetveszély csökkentése és a közbiztonság növelése céljából, amelynek tervezési,
engedélyeztetési és kivitelezési feladatok ellátására megbízza az Eurovill Kft-t (2230
Gyömrő, Táncsics M. út 110., adószám: 12909384-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-092332). A
vállalkozási díj: bruttó: 2.138.680 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a beruházási kiadások
terhére biztosítja.
2.) felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés elkészítésére és felhatalmazza annak
aláírására.
Határidő: 1.)-2.) azonnal
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester
Napirend tárgya:
4.12. Tárgy: Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása
dr. Gallai Zoltán képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a Képviselőtestület felé.
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre:
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdés, valamint 25. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakra –
jóváhagyja a Helyi Választási Iroda Vezetőjének szavazatszámláló bizottsági tagokra tett
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indítványát, amelynek értelmében a következő személyeket választja meg szavazatszámláló
bizottsági tagoknak:
Geigerné Kuti Erika
Nagy Zsuzsánna
Panyik Gabriella
Morán Gyula
Prohászka Ferencné
Bán Károly Sándorné
Esztári Vilmosné
Takács Istvánné
Nagy Margit
Orgovánné Gyulai Ildikó
Kellnerné Balogh Edina
Varga Katalin
Szárnóczki Éva
Batár Gabriella Fruzsina
Papp Katalin
Balla Katalin
Mandák Krisztina
Beriné Gere Ágnes
Bai Éva
Bán Barbara Petra
Assenbrenner Istvánné
Bató Károlyné
Havasiné Szováti Ágnes
Stoicsné Kun Orsolya
Kiss Gyuláné
Nyitrai Attiláné
Gudman Jolán
Fucskó Istvánné
Tímár Béla Vilmosné
Incze Vivien Magdolna
Bódiné Nagy Johanna
Szabó Jánosné
Kovácsné Zsuk Anita
Kovács Márk László
Barcz Zsuzsanna
Csengődi Mihályné
Csermákné Juhász Terézia
Joó Mihályné
Galambos Lászlóné
Sárosi Szilvia Éva
Kovácsné Gombár Erzsébet

Bajcsy-Zsilinszky u. 45.
Kölcsey u. 4.
Liszt F. u. 5.
Árvácska u. 9.
Rózsa u. 15.
Halászy K. u. 5.
Halász K. u. 116.
Falu Tamás u. 8/B.
Üllői u. 5.
Damjanich u. 43/1
Baross u. 31.
Vadvirág u. 4.
Erdősor u. 25.
Kölcsey u. 64.
Dózsa Gy. U. 19.
Falu Tamás u. 2/B.
Köztársaság tér 1/C/2
Katona J. u. 101.
Némedi út 68.
Üllői u. 32.
Liszt F. u. 10.
Madách u. 23.
Klapka u. 6.
Kút u. 15.
Bocskay u. 4.
Újvilág u. 30.
Szabó Dezső u. 11.
Ady Endre u. 12.
Üllői köz 2.
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Viola u. 17/B.
Epreskert u. 12.
Rózsa u. 35.
Rózsa u. 35.
Kálvin u. 35.
Liszt F. u. 4.
Bajcsy-Zsilinszky u. 98.
Géza fejedelem
Bacsó B. u. 14.
Nap u. 21.
Kőrisfa u. 14.
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Szakáts Olga
Buzek Zsuzsanna
Salamon Ferencné
Tímár Béla
Németh Zsolt
Szűcs Jánosné
Szabó Zsuzsanna
Varga-Kövendi Melinda
Barta Balázs
Illés Andrea
Barcza Lajos
Kerepeczkiné Hódi Magdolna
Tünde
Nádudvari Beatrix

Berzsenyi u. 7.
Erdősor u. 56.
Platánfa utca 3.
Kiss E. u. 7.
Üllői köz 1.
Epreskert u. 32.
Martinovics u. 6
Vörösmarty u. 43/B
Damjanich u. 23.
Arany J. u. 12.
Bem J. u. 13.
Akácos u. 18/A
Sztárai Mihály köz 5.

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
54/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdés, valamint 25. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakra –
jóváhagyja a Helyi Választási Iroda Vezetőjének szavazatszámláló bizottsági tagokra tett
indítványát, amelynek értelmében a következő személyeket választja meg szavazatszámláló
bizottsági tagoknak:
Geigerné Kuti Erika
Nagy Zsuzsánna
Panyik Gabriella
Morán Gyula
Prohászka Ferencné
Bán Károly Sándorné
Esztári Vilmosné
Takács Istvánné
Nagy Margit
Orgovánné Gyulai Ildikó
Kellnerné Balogh Edina
Varga Katalin
Szárnóczki Éva
Batár Gabriella Fruzsina
Papp Katalin
Balla Katalin
Mandák Krisztina

Bajcsy-Zsilinszky u. 45.
Kölcsey u. 4.
Liszt F. u. 5.
Árvácska u. 9.
Rózsa u. 15.
Halászy K. u. 5.
Halász K. u. 116.
Falu Tamás u. 8/B.
Üllői u. 5.
Damjanich u. 43/1
Baross u. 31.
Vadvirág u. 4.
Erdősor u. 25.
Kölcsey u. 64.
Dózsa Gy. U. 19.
Falu Tamás u. 2/B.
Köztársaság tér 1/C/2
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Beriné Gere Ágnes
Bai Éva
Bán Barbara Petra
Assenbrenner Istvánné
Bató Károlyné
Havasiné Szováti Ágnes
Stoicsné Kun Orsolya
Kiss Gyuláné
Nyitrai Attiláné
Gudman Jolán
Fucskó Istvánné
Tímár Béla Vilmosné
Incze Vivien Magdolna
Bódiné Nagy Johanna
Szabó Jánosné
Kovácsné Zsuk Anita
Kovács Márk László
Barcz Zsuzsanna
Csengődi Mihályné
Csermákné Juhász Terézia
Joó Mihályné
Galambos Lászlóné
Sárosi Szilvia Éva
Kovácsné Gombár Erzsébet
Szakáts Olga
Buzek Zsuzsanna
Salamon Ferencné
Tímár Béla
Németh Zsolt
Szűcs Jánosné
Szabó Zsuzsanna
Varga-Kövendi Melinda
Barta Balázs
Illés Andrea
Barcza Lajos
Kerepeczkiné Hódi Magdolna
Tünde
Nádudvari Beatrix

Katona J. u. 101.
Némedi út 68.
Üllői u. 32.
Liszt F. u. 10.
Madách u. 23.
Klapka u. 6.
Kút u. 15.
Bocskay u. 4.
Újvilág u. 30.
Szabó Dezső u. 11.
Ady Endre u. 12.
Üllői köz 2.
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Viola u. 17/B.
Epreskert u. 12.
Rózsa u. 35.
Rózsa u. 35.
Kálvin u. 35.
Liszt F. u. 4.
Bajcsy-Zsilinszky u. 98.
Géza fejedelem
Bacsó B. u. 14.
Nap u. 21.
Kőrisfa u. 14.
Berzsenyi u. 7.
Erdősor u. 56.
Platánfa utca 3.
Kiss E. u. 7.
Üllői köz 1.
Epreskert u. 32.
Martinovics u. 6
Vörösmarty u. 43/B
Damjanich u. 23.
Arany J. u. 12.
Bem J. u. 13.
Akácos u. 18/A
Sztárai Mihály köz 5.

Határidő: azonnal
Felelős: HVI vezető
Napirend tárgya:
4.13. Tárgy: A településre újonnan beköltözők köszöntése ajándékcsomaggal
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Valóczki Melinda Andrea képviselő:
kezdeményezésnek és elfogadásra javasolja.

Az

Oktatási

Bizottság

tárgyalta,

örült

a

dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, szintén
örült a kezdeményezésnek és elfogadásra javasolja.
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre:
.../2022. (....) önkormányzati rendelet az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó
támogatások rendjéről szóló 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8., valamint 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
Az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló 7/2019. (III. 28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (2) bekezdése a következő 5. ponttal egészül
ki:
[(2) Az Ócsai Életút Programot az alábbi Programok összessége alkotja:
1. Ócsai Csemete Program,
2. Ócsai Óvodakezdési Program,
3. Ócsai Iskolakezdési Program,
4. Első közös lakáshoz jutó családok támogatása,]
„5. Új beköltözök köszöntése.”
2. §
Az Ör. a következő 4/B. alcímmel egészül ki:
4/B. Új beköltözők köszöntése
5/B. §
(1) Az Önkormányzat az Új beköltözők köszöntése Program keretében „Ócsa – Kisvárosi hangulat”
Csomagot juttat az arra jogosult személyek részére.
(2) „Ócsa – Kisvárosi hangulat” Csomagra jogosult az a magyar állampolgársággal rendelkező nagykorú
személy, aki Ócsán letelepedési szándékkal újonnan állandó lakcímet létesít. Az „Ócsa – Kisvárosi
hangulat” Csomag természetbeni támogatás, melynek értéke legfeljebb 5.000 Ft.
(3) „Ócsa – Kisvárosi hangulat” Csomagra egy személy csak egy alkalommal és háztartásonként kizárólag
egy személy jogosult.
(4) Az Önkormányzat legfeljebb hathavi gyakorisággal adatkéréssel megkeresi a Belügyminisztérium
Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságot, hogy szolgáltasson adatot az újonnan – a
kért időszakban – Ócsán állandó lakcímet létesítők nevéről és lakcíméről.
(5) Az Önkormányzat a (4) bekezdés alapján kapott adatok felhasználásával levélben megkeresi a
jogosultakat és tájékoztatást nyújt a „Ócsa – Kisvárosi hangulat” Csomagra való jogosultságról, annak
átvételének helyéről és idejéről.
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(6) Az Önkormányzat a (4) bekezdésben foglaltak szerint kapott adatokat kizárólag e §-ban foglaltak
tekintetében jogosult felhasználni és a hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések szerint köteles
kezelni.
(7) E támogatásra nem jogosult az a személy, aki már korábban Ócsán rendelkezett állandó lakcímmel.
3. §
Ez a rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a
következő rendeletet:
6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó
támogatások rendjéről szóló 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8., valamint 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
3. §
Az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló 7/2019. (III. 28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (2) bekezdése a következő 5. ponttal egészül
ki:
[(2) Az Ócsai Életút Programot az alábbi Programok összessége alkotja:
1. Ócsai Csemete Program,
2. Ócsai Óvodakezdési Program,
3. Ócsai Iskolakezdési Program,
4. Első közös lakáshoz jutó családok támogatása,]
„5. Új beköltözök köszöntése.”
4. §
Az Ör. a következő 4/B. alcímmel egészül ki:
4/B. Új beköltözők köszöntése
5/B. §
(1) Az Önkormányzat az Új beköltözők köszöntése Program keretében „Ócsa – Kisvárosi hangulat”
Csomagot juttat az arra jogosult személyek részére.
(2) „Ócsa – Kisvárosi hangulat” Csomagra jogosult az a magyar állampolgársággal rendelkező nagykorú
személy, aki Ócsán letelepedési szándékkal újonnan állandó lakcímet létesít. Az „Ócsa – Kisvárosi
hangulat” Csomag természetbeni támogatás, melynek értéke legfeljebb 5.000 Ft.
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(3) „Ócsa – Kisvárosi hangulat” Csomagra egy személy csak egy alkalommal és háztartásonként kizárólag
egy személy jogosult.
(4) Az Önkormányzat legfeljebb hathavi gyakorisággal adatkéréssel megkeresi a Belügyminisztérium
Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságot, hogy szolgáltasson adatot az újonnan – a
kért időszakban – Ócsán állandó lakcímet létesítők nevéről és lakcíméről.
(5) Az Önkormányzat a (4) bekezdés alapján kapott adatok felhasználásával levélben megkeresi a
jogosultakat és tájékoztatást nyújt a „Ócsa – Kisvárosi hangulat” Csomagra való jogosultságról, annak
átvételének helyéről és idejéről.
(6) Az Önkormányzat a (4) bekezdésben foglaltak szerint kapott adatokat kizárólag e §-ban foglaltak
tekintetében jogosult felhasználni és a hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések szerint köteles
kezelni.
(7) E támogatásra nem jogosult az a személy, aki már korábban Ócsán rendelkezett állandó lakcímmel.
3. §
Ez a rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Napirend tárgya:
4.14. Tárgy: Döntés az ócsai 0291/63 hrsz.-ú Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő
„kivett út” művelési ágú ingatlan elnevezési kérelméről
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Az Oktatási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság és elfogadásra javasolja.
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0291/63 hrsz. alatt
nyilvántartott „kivett út” megjelölésű ingatlant Mozdony köznek nevezi el.
2. felkéri a Jegyzőt az 1.) pontban foglalt közterület elnevezésével kapcsolatos adminisztratív
teendők elvégzésére.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
55/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0291/63 hrsz. alatt
nyilvántartott „kivett út” megjelölésű ingatlant Mozdony köznek nevezi el.
2. felkéri a Jegyzőt az 1.) pontban foglalt közterület elnevezésével kapcsolatos adminisztratív
teendők elvégzésére.
Határidő: 1.)---2.) azonnal
Felelős: 1.)---2.) jegyző
Napirend tárgya:
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4.15. Tárgy: Nagyteljesítményű takarítógép vásárlása közintézményeink járófelületeinek
hatékonyabb takarítása érdekében
Bukodi Károly polgármester: Megkereste őt a Toro 2004 elnevezésű cég, amely takarítógépek
forgalmazásával foglalkozik és felkínált egy bruttó 970.000 Ft értékű takarítógépet vásárlásra.
Cserébe azt kínálta, amennyiben az Önkormányzat vesz egy ilyen gépet, akkor négy ócsai
egyesület 800.000 Ft és 1.000. 000 Ft támogatást kapna. Ez úgy lehetséges, hogy vannak olyan
cégek, akik nem egy gépet vásárolnak ettől a cégtől, hanem többet. A forgalmazó kedvezményt ad
nekik azzal a feltétellel, hogy a következő évben támogatnak alapítványokat nagyjából egy millió
forint összeg értékben. Az még szerepel a szerződésben, ha ha március végéig nem érkeznek meg
ezek a támogatások az egyesületekhez, akkor a cég a gép árát visszatéríti és visszaveszi a gépet. A
támogatott egyesületekről a képviselő-testület dönt. Ezekre javaslatot tesz: óvoda alapítványa,
általános iskola alapítvány, gimnázium alapítványa és az Ócsa SE. Ha több kérdés, észrevétel
nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) úgy dönt, hogy a TORO 2004 Bt-től (2083 Solymár, Ibolya utca 15/a.) 1 db
nagyteljesítményű DUPLEX Cleaning Machines típusú takarítógépet vásárol a
közintézmények járófelületeinek hatékonyabb tisztítása érdekében, amelynek vételára bruttó:
970.000 Ft. A vételárat Ócsa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének dologi
kiadásainak terhére biztosítja. A kiegészítő szerződésben támogatásban részesülő civil
szervezetek:
a) Dr. Pártos Lóránt Alapítvány (2364 Ócsa, Falu Tamás utca 35., adószám: 18677203-1-13,
nyilvántartási szám: 13-01-0001384),
b) Ócsa – Halászy Károly Iskoláért Alapítvány (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 52.,
adószám: 18691786-1-13, nyilvántartási szám: 13-01-0002089),
c) Ócsai Óvodásokért Alapítvány (2364 Ócsa, Dózsa György tér 1., adószám: 18679470-113, nyilvántartási szám: 13-01-0001532)
d) Ócsa Városi Sportegyesület (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2, adószám: 18721591-113, nyilvántartási szám: 13-02-0005271)
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározottak szerinti adásvételi szerződés
aláírására.
3.) az 1.) pontban megjelölt eszközt az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. használatába
adja.
4.) felkéri a Polgármestert a 3.) pontban foglaltak szerinti Használati szerződés elkészítésére és
felhatalmazza annak aláírására.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
56/2022. (II. 23.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) úgy dönt, hogy a TORO 2004 Bt-től (2083 Solymár, Ibolya utca 15/a.) 1 db
nagyteljesítményű DUPLEX Cleaning Machines típusú takarítógépet vásárol a
közintézmények járófelületeinek hatékonyabb tisztítása érdekében, amelynek vételára bruttó:
970.000 Ft. A vételárat Ócsa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének dologi
kiadásainak terhére biztosítja. A kiegészítő szerződésben támogatásban részesülő civil
szervezetek:
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a) Dr. Pártos Lóránt Alapítvány (2364 Ócsa, Falu Tamás utca 35., adószám: 18677203-1-13,
nyilvántartási szám: 13-01-0001384),
b) Ócsa – Halászy Károly Iskoláért Alapítvány (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 52.,
adószám: 18691786-1-13, nyilvántartási szám: 13-01-0002089),
c) Ócsai Óvodásokért Alapítvány (2364 Ócsa, Dózsa György tér 1., adószám: 18679470-113, nyilvántartási szám: 13-01-0001532)
d) Ócsa Városi Sportegyesület (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2, adószám: 18721591-113, nyilvántartási szám: 13-02-0005271)
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározottak szerinti adásvételi szerződés
aláírására.
3.) az 1.) pontban megjelölt eszközt az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. használatába
adja.
4.) felkéri a Polgármestert a 3.) pontban foglaltak szerinti Használati szerződés elkészítésére és
felhatalmazza annak aláírására.
Határidő:1.)-4.) azonnal
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester, 3.)---, 4.) polgármester
Napirend tárgya:
7.
Tárgy: Egyebek
Bukodi Károly polgármester: Novemberben jutottak el oda, hogy hosszú hónapok után
földtulajdonosok kérésére és Krisztián László képviselő tolmácsolására a Helyi Építési Szabályzat
Módosítását eszközölték egy bizonyos területre, ami re adtak egy határidőt a földtulajdonosoknak.
Erre még ők kértek két napot, a Képviselő-testület adott hármat. Beérkezett a kérelmük és a
Képviselő-testület úgy döntött, hogy megindítja a HÉSZ módosítását. Az is lett volna a feltétel,
hogy a földtulajdonosok maguk közül kineveznek valakit, aki viszi az egész ügyet, akár a tervező,
akár az Önkormányzat felé is, hogy a háromoldalú megállapodást meg tudják kötni. Főépítész úr
több alkalommal próbált meg egyeztetni a gazdákkal (Krisztián László képviselővel is üzenve),
hogy próbálják meg végre aláírni a megállapodást, de február 23-án még a földtulajdonosok
részéről senki nem jelentkezett. Tájékoztatja a Képviselő-testülete, hogy az eljárást megindította,
mert a többi résztvevője az eljárásnak három hónapja vár. A gazdák által kérelmezett terület
HÉSZ módosítása majd a következőbe férhet bele, mikor a jelenlegi lejárt.
Elmondja, hogy a március 15-i megemlékezésre 9:00 órakor kerül sor
A napiendek megtárgyalását követően a polgármester az ülést bezárta.
k.m.f.
Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző
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