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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 29. napján tartott 
üléséről 
 
Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 
dr. Gallai Zoltán képviselő 
Icsó László Csaba képviselő 
Krisztián László képviselő 
Török László képviselő 
Valóczki Melinda Andrea képviselő 
 
Meghívottak: 
dr. Molnár Csaba jegyző 
Kiss Judit Gyáli Járási Hivatal hivatalvezető 
dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 
Szűcs Jánosné óvodavezető 
Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető 
dr. Sónyár Ádám 
Kovács László 
Kovácsné Zsuk Anita 
Kanyik Antalné 
Petrőcz Bátor 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület  
6 fővel van jelen, határozatképes, távol van Murinainé Murár Emília alpolgármester, Balló Benő 
és Darócziné Kozma Judit képviselők, távolmaradásukat előre jelezték. Kérdezi, hogy a 
napirendekkel kapcsolatosan van-e bárkinek észrevétele, javaslata? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvételre 4.21. pontként A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
elégtelen volta miatti döntések meghozatala elnevezésű napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elégtelen volta miatti döntések meghozatala 
elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

168/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elégtelen 
volta miatti döntések meghozatala elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
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dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri, hogy a 4.13. számú Döntés új közforgalmú gyógyszertár létesítéséről 
elnevezésű napirendet tárgyalják a 3.1. számú napirend előtt. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 4.13. számú Döntés új közforgalmú gyógyszertár létesítéséről elnevezésű napirendet 
a 3.1. számú napirend előtt tárgyalja. 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

169/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4.13. számú Döntés új közforgalmú gyógyszertár 
létesítéséről elnevezésű napirendet a 3.1. számú napirend előtt tárgyalja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott módosítással tárgyalásra elfogadta. 
 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

170/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 
módosítással tárgyalásra elfogadta. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 

Napirendi javaslat 
 

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

 
2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

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

4.13. Tárgy: Döntés új közforgalmú gyógyszertár létesítéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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3. Munkaterv szerinti napirendek 
 

3.1. Tárgy: Háziorvosi körzetek felülvizsgálata 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.2. Tárgy: Védőnői körzetek felülvizsgálata 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.3. Tárgy: Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4. Aktuális napirendek: 

 
4.1. Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Terv elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.2. Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi költségvetésének 
finanszírozásának módosítása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.3. Tárgy: .../2022.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 
2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(költségvetés előirányzat-módosítás) 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4.4. Tárgy: Döntés az étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról, a vonatkozó rendeletek, valamint 

a vállalkozási szerződés megfelelő módosításáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4.5. Tárgy: …/2022. (…..) önkormányzati rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról, a 

vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló 14/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4.6. Tárgy: Döntés a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által létrehozott Vízügyi 

Fejlesztési Alaphoz való csatlakozásról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.7. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 
jelentésének jóváhagyásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.8. Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése kapcsán 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.9. Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő ócsai 1568/A/3 hrsz. alatt 
nyilvántartott társasházi lakás értékesítéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.10. Tárgy: Döntés az ócsai 0375 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan értékesítéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.11. Tárgy: A lakásbérleti díjak módosítása tárgyában a vonatkozó helyi önkormányzati 
rendelet Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzetre tekintettel hozott központi 
rendelkezésekhez történő igazítása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.12. Tárgy: Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 
Napsugár Tagóvodája négy csoportszobájában, valamint az Ócsai Bolyai János 
Gimnázium két tantermében új padlóburkolat létesítése 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.14. Tárgy: Döntés a Széchenyi utca és a Damjanich utca kereszteződésének közlekedési 
szempontból történő biztonságosabbá tételéről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.15. Tárgy: Közúti közlekedési jelzőtáblák nyilvántartásba vétele 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.16. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő Ócsai Szociális Lakópark 
területén található 80 db kút üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.17. Tárgy: Döntés a közterületi hirdetőtáblák cseréjéről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.18. Tárgy: Döntés az Ócsai Rendőrőrs területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak 
2021. évi jutalmazásáról hozott ÖK. határozat módosításáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.19. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 03/5 és az ócsai 
03/6 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.20. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola intézményvezető-helyettesének 
finanszírozási kérelméről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.21. Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elégtelen volta miatti döntések meghozatala 
 

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

8.14. Tárgy: Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése ügyében benyújtott 
jogorvoslat elbírálása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Napirend tárgya: 
2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 
 
Krisztián László képviselő: Focipálya melletti terület megvásárlásának ügyére kérdez rá. 
 
Bukodi Károly polgármester: Folyamatban vannak a tárgyalások. Ha egyéb kérdés, észrevétel 
nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző 
hónapban megtett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

171/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Feleős: ---- 
 
 
Napirend tárgya: 
2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés) 
 
Bukodi Károly polgármester: Nincs új információ, reméli, hogy pozitív elbírálást fognak kapni. 
Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

172/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Feleős: ---- 
 

3. Munkaterv szerinti napirendek 
 
 
Napirend tárgya: 
4.13. Tárgy: Döntés új közforgalmú gyógyszertár létesítéséről 
 
Bukodi Károly polgármester: Két dologról szükséges döntést hozni. Az egyik, hogy kiírnak rá 
pályázatot, a másik pedig a helyszín. Bizottságokat kérdezi. 
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Valóczki Melinda Andrea képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az első 
határozati javaslatot elfogadásra, míg a másodikat elutasításra javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Városfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság, szintén 
erre a döntésre jutott. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is ugyanerről döntött. 
 
Bukodi Károly polgármester: A jelenlévőknek összefoglalja, hogy a bizottságok arra a döntésre 
jutottak, hogy az Önkormányzat írjon ki pályázatot. A másik, miszerint a régi orvosi rendelőt 
jelöli meg az új gyógyszertár helyszíneként, elvetette. Mivel a Képviselő-testület többsége az 
utóbbi döntést nem támogatta, ezért úgy gondolja, hogy a Képviselő-testület is el fogja vetni. 
Annyira azért szeretne hozzáfűzni, hogy ha esetleg holnap valaki meg szeretné vásárolni a telket, 
akkor nem adják el, mert bérleti szerződés van? Az Önkormányzat a saját ingatlanán nem akar 
fejleszteni, nem adja el, ha kitalálnának oda valamit, akkor nem tennék meg, mert van egy bérlő? 
Számára teljesen mindegy, hogy az új gyógyszertár hol létesül, illetve nem mindegy, mert ha a 
Jókai utca sarkán, akkor további közlekedési problémák fognak felmerülni.  
 
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Elmondja, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a Jókai utca 
sarkán fog megvalósulni. Ő azért nem támogatta a régi orvosi rendelő épületét, azt szeretné, hogy 
a település másik részén kellene, hogy megvalósuljon. 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy eljött az úr az ülésre, aki megkereste az 
Önkormányzatot. Ő felmérte az ócsai ingatlanpiacot, hogy hol van eladó ingatlan. Mondhatják, 
hogy nagyon szeretnék a Rákóczi, vagy a Dózsa telepen, ha nincs eladó ingatlan. Az úr talált egy 
hirdetést, az pedig a Jókai utca volt. Felmérte a helyszínt és ezt az ingatlant találta, ennél már csak 
az lett volna jobb, ha Önkormányzati ingatlant fejleszt. A tegnapi napon elhangzott, hogy 
meglévő üzlethelyiséget szeretne átalakítani és nem újat építeni. Lehetnek kívánságok, hogy hol 
legyen, ha nincsen eladó ingatlan.  
 
dr. Sónyár Ádám: Elmondja, hogy, ahogyan polgármester úr is említette az ingatlan a szűk 
keresztmetszet. Vagy van, vagy nincs, ő nem talált, de ha van javaslat, akkor azt szívesen fogadja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Nincs javaslat, kettejüknek volt, azt nem támogatják a képviselők. 
Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy tekintettel Ócsa város demográfiai adataira támogatja új közforgalmú 
gyógyszertár létesítését – figyelemmel a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 
szóló 2006. évi XCVIII. törvény 49. § (2) bekezdés a) pontjára – megkeresi Ócsa 
településre vonatkozóan az egészségügyi államigazgatási szervet országos pályázat 
kiírására új közforgalmú gyógyszertár létesítése tárgyában. 

2.) felhatalmazást kap, hogy az 1) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs teendőket 
tegye meg. 

 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
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173/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy tekintettel Ócsa város demográfiai adataira támogatja új közforgalmú 
gyógyszertár létesítését – figyelemmel a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 
szóló 2006. évi XCVIII. törvény 49. § (2) bekezdés a) pontjára – megkeresi Ócsa 
településre vonatkozóan az egészségügyi államigazgatási szervet országos pályázat 
kiírására új közforgalmú gyógyszertár létesítése tárgyában. 

2.) felhatalmazást kap, hogy az 1) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs teendőket 
tegye meg. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)-2.) polgármester 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy tekintettel Ócsa város demográfiai adataira támogatja új közforgalmú 
gyógyszertár létesítését, amely jövőbeni elhelyezéseként – és figyelemmel a 
megközelíthetőségre és településen belüli elhelyezkedésre - a kizárólagos tulajdonában 
lévő ócsai 1578 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan területét jelöli ki új közforgalmi 
gyógyszertár létesítésére, amellyel egyidejűleg a jelenleg hatályban lévő helyiséghasználati 
szerződést………………………….napi hatállyal felmondja. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti helyiséghasználati szerződés 
felmondásának előkészítésére és valamely azzal kapcsolatos ügymenet lefolytatására. 

 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 4 nem és 1 tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot elvezette: 
 

174/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy tekintettel Ócsa város demográfiai adataira támogatja új közforgalmú 
gyógyszertár létesítését, amely jövőbeni elhelyezéseként – és figyelemmel a 
megközelíthetőségre és településen belüli elhelyezkedésre - a kizárólagos tulajdonában 
lévő ócsai 1578 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan területét jelöli ki új közforgalmi 
gyógyszertár létesítésére, amellyel egyidejűleg a jelenleg hatályban lévő helyiséghasználati 
szerződést………………………….napi hatállyal felmondja. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti helyiséghasználati szerződés 
felmondásának előkészítésére és valamely azzal kapcsolatos ügymenet lefolytatására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)-2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
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3.1. Tárgy: Háziorvosi körzetek felülvizsgálata 
 
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi, gyermekorvosi és 
fogorvosi k örzetek kialakításáról szóló 15/2016. (IX.01.) önkormányzati rendeletét az 
érintett felek bevonásával felülvizsgálta, és megállapította, hogy a háziorvosi, gyermekorvosi 
és fogorvosi körzethatárok módosításának van helye. 

2.) megállapítja, hogy az 1. mellékletben foglalt háziorvosi, a 2. mellékletben foglalt gyermek 
háziorvosi és a 3. mellékletben foglalt fogorvosi körzetek módosítását tartalmazó 
dokumentum tartalmát megfelelőnek ítéli, de végleges elfogadás és rendeletmódosítást 
megelőzően azt véleményeztetés céljából a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási 
és Koordinációs Főosztály részére megkívánja küldeni. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy a 2.) pontban foglalt véleményeztetési eljárást teljeskörűen 
lefolytassa, a szükséges adminisztratív teendőket ellássa. 

 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

175/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi, gyermekorvosi és 
fogorvosi k örzetek kialakításáról szóló 15/2016. (IX.01.) önkormányzati rendeletét az 
érintett felek bevonásával felülvizsgálta, és megállapította, hogy a háziorvosi, gyermekorvosi 
és fogorvosi körzethatárok módosításának van helye. 

2.) megállapítja, hogy az 1. mellékletben foglalt háziorvosi, a 2. mellékletben foglalt gyermek 
háziorvosi és a 3. mellékletben foglalt fogorvosi körzetek módosítását tartalmazó 
dokumentum tartalmát megfelelőnek ítéli, de végleges elfogadás és rendeletmódosítást 
megelőzően azt véleményeztetés céljából a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási 
és Koordinációs Főosztály részére megkívánja küldeni. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy a 2.) pontban foglalt véleményeztetési eljárást teljeskörűen 
lefolytassa, a szükséges adminisztratív teendőket ellássa. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal, 3.) folyamatos 
Felelős: 1.)-2.) -- , 3.) polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 
3.2. Tárgy: Védőnői körzetek felülvizsgálata 
 
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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1.) Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a védőnői körzetek kialakításáról 
szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét az érintett felek bevonásával felülvizsgálta, 
és megállapította, hogy a védőnői körzethatárok módosításának van helye. 

2.) megállapítja, hogy az 1. számú mellékletben foglalt védőnői körzetek módosítását 
tartalmazó dokumentum tartalmát megfelelőnek ítéli, de végleges elfogadás és 
rendeletmódosítást megelőzően azt véleményeztetés céljából a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály részére meg kívánja küldeni. 

3.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2.) pontban foglalt véleményeztetési eljárást 
teljeskörűen lefolytassa, a szükséges adminisztratív teendőket ellássa. 

 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.  
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

176/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a védőnői körzetek kialakításáról 
szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét az érintett felek bevonásával felülvizsgálta, 
és megállapította, hogy a védőnői körzethatárok módosításának van helye. 

2.) megállapítja, hogy az 1. számú mellékletben foglalt védőnői körzetek módosítását 
tartalmazó dokumentum tartalmát megfelelőnek ítéli, de végleges elfogadás és 
rendeletmódosítást megelőzően azt véleményeztetés céljából a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály részére meg kívánja küldeni. 

3.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2.) pontban foglalt véleményeztetési eljárást 
teljeskörűen lefolytassa, a szükséges adminisztratív teendőket ellássa. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal, 3.) folyamatos 
Felelős: 1.)-2.) -- , 3.) polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 
3.3. Tárgy: Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 
 
Krisztián László képviselő: Örömmel olvasta, hogy az ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület is 
hatékonyan közreműködik a munkában. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

177/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Feleős: ---- 
 

4. Aktuális napirendek: 
 
 
Napirend tárgya: 
4.1. Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Terv elfogadása 
 
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2022-2027. közötti 
időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Tervét elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

178/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2022-2027. 
közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Tervét elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Napirend tárgya: 
4.2. Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi költségvetésének 

finanszírozásának módosítása 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság nem javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
100 %-os tulajdonosa  

1.) elfogadja a Pest Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Főosztály a 010-001-09691-
2021 ügyszám alatt lefolytatott megtérítési eljárás eredményét, amely értelmében Ócsa 
Város Önkormányzata mindösszesen (tőke és kamat): 1.511.804 Ft megfizetésére vált 
kötelezetté. 
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2.) megállapítja, hogy mivel Ócsa Város Önkormányzata és az Ócsa Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. között köttetett 2017. május 1. napjától hatályos Együttműködési 
megállapodás 3.b) pontja értelmében  közcélú foglalkoztatottak foglalkoztatásával 
kapcsolatos feladatellátás – téli hóeltakarítás és síkosságmentesítés tekintetében – teljes 
egészében az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladata és felelőssége, éppen emiatt 
tárgyi ügyben tanúsított mulasztás kétséget kizáróan az Ócsa Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. részére róható fel, ezáltal közvetett módon a megállapított 
egészségbiztosítási ellátási költséget és annak kamatát a Kft.-nek kell viselnie.  

3.) az 1.)-2.) pontokban foglaltak értemében módosítja az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. 2022. évi eredeti költségvetésének finanszírozását az alábbiak szerint: Önkormányzati 
finanszírozás összege: 101.220.196 Ft 

 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen, 1 nem és 3 tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot elvetette: 
 

179/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 

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

1.) elfogadja a Pest Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Főosztály a 010-001-09691-
2021 ügyszám alatt lefolytatott megtérítési eljárás eredményét, amely értelmében Ócsa 
Város Önkormányzata mindösszesen (tőke és kamat): 1.511.804 Ft megfizetésére vált 
kötelezetté. 

2.) megállapítja, hogy mivel Ócsa Város Önkormányzata és az Ócsa Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. között köttetett 2017. május 1. napjától hatályos Együttműködési 
megállapodás 3.b) pontja értelmében  közcélú foglalkoztatottak foglalkoztatásával 
kapcsolatos feladatellátás – téli hóeltakarítás és síkosságmentesítés tekintetében – teljes 
egészében az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladata és felelőssége, éppen emiatt 
tárgyi ügyben tanúsított mulasztás kétséget kizáróan az Ócsa Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. részére róható fel, ezáltal közvetett módon a megállapított 
egészségbiztosítási ellátási költséget és annak kamatát a Kft.-nek kell viselnie.  

3.) az 1.)-2.) pontokban foglaltak értemében módosítja az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. 2022. évi eredeti költségvetésének finanszírozását az alábbiak szerint: Önkormányzati 
finanszírozás összege: 101.220.196 Ft 

 
Határidő: 1.)-3.)---- 
Felelős: 1.)-3.) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy látja az egységet és mindenféle tényszerűség, adat 
akármelyik napirendben senki nem zavar. Személyes érzések, összefonódások vezérelnek 
mindenkit. Nincs ezzel baj, csak ezzel azt mutatja a Képviselő-testület, hogy vannak, akik bármit 
megtehetnek. Nem kell felelősséget viselniük. Az, hogy a tények nem zavarják a képviselőket, 
számára kicsit erős. 
 
 
Napirend tárgya: 
4.3. Tárgy: .../2022.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 

2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(költségvetés előirányzat-módosítás) 
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dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre:  
 

..../2022. (....) önkormányzati rendelet Ócsa Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetéséről szóló 1/2022. (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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében, a kiadási és bevételi főösszegét: 
1.918.926.911 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-kilencszáztizennyolcmillió-kilencszázhuszonhatezer-
kilencszáztizenegy forintban határozza meg. 
 

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

1.361.346.764 Ft Költségvetési bevétellel 

-1.891.847.320 Ft Költségvetési kiadással 

                            -   530.500.556 Ft Költségvetési egyenleggel 

 
      
 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  
 (27.539.921 Ft) +(502.960.635) Ft= 530.500.556 Ft/ 
 

                                     557.580.147 Ft Finanszírozási bevétellel 

                                      -27.079.591 Ft Finanszírozási kiadással 

                                      530.500.556 Ft Finanszírozási egyenleggel 

 
(3) A költségvetési egyenleg a működési oldal bevételi többletéből és a felhalmozási oldal költségvetési többletéből 

származik. 
 

(4) A finanszírozási egyenleg a finanszírozási bevételek többletéből 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. 
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(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 2022. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatonként: 
1.) Közhatalmi bevétel 502.000.000 

2.) Intézményi működési bevétel 128.176.000 

3.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 56.500.000 

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 30.000 

forintban 
 

(4) Önkormányzati működés támogatásai: 648.207.564 
(5) Felhalmozási bevételek: 26.433.200 
(6) Előző évi maradvány igénybevétele: 557.580.147 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.918.926.911 
forintban 

(7) Önkormányzat működési kiadásai: 1.352.453.485 

1.) Személyi juttatások 518.216.000 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 70.175.000 

3.) Dologi kiadások 467.850.627 

4.) Egyéb működési célú kiadások 287.211.858 

 Ebből:  

4.1) Egyéb működési célú támogatások Áh belülre 29.441.690 

4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívülre 206.519.130 

4.3) Törvényi előíráson alapuló befizetések 51.251.038 

5.) Szociális kiadások 
(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú 
tájékoztató tábla tartalmazza 

9.000.000 

forintban 
(8) Tartalék: 191.180.160 

forintban 
a) Általános tartalék 10.000.000 
b) Céltartalék 181.180.160 
 forintban 

(9) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 348.213.675 
 forintban 

a) Beruházások 7.511.622 

b) Felújítások 333.202.053 

c) Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás) 7.500.000 

forintban 
(10) Finanszírozási célú kiadások: 27.079.591 
Ebből: 
Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 2.857.151 
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 24.222.440 
KIADÁSOK ÖSSZESEN:  1.918.926.911 
(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. 
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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: 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételi előirányzatát 1.903.793.328 Ft-

ban határozza meg. 
Önkormányzat Működési támogatásai:  648.207.564 Ft 
Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről: 56.500.000 Ft 
Közhatalmi bevételek: 502.000.000 Ft 
Működési bevétel: 116.753.000 Ft 
Felhalmozási bevételek: 26.433.200 Ft 
Finanszírozási bevételek: 553.899.564 Ft 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatát 1.903.793.328 Ft-
ban határozza meg. 
Személyi juttatások: 99.700.000 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 13.200.000 Ft 
Dologi kiadások: 344.779.044 Ft 
Ellátottak pénzbeni juttatásai: 9.000.000 Ft 
Egyéb működési célú kiadások: 287.211.858 Ft 
Tartalékok: 191.180.160 Ft 
Felhalmozási költségvetési kiadások: 342.213.675 Ft 
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre: 2.857.151 Ft 
Előző évi megelőlegezés visszafizetése: 24.222.440 Ft 
Intézményfinanszírozás kiadásai: 589.429.000 Ft 

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

(4) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások 
összege: 589.429.000 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 26.561.690 Ft. 

(5) 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 2022. évi bevételi előirányzatát 219.259.326 Ft-ban 

határozza meg. 
Intézményi működési bevétel: 2.000.000 Ft 
Előző évi maradvány felhasználás: 1.676.326 Ft 
Normatív állami támogatás: 143.186.820 Ft 
Önkormányzati támogatás: 72.396.180 Ft 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatát 219.259.326 Ft-
ban határozza meg. 
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Személyi juttatások: 154.100.000 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 21.900.000 Ft 
Dologi kiadások: 41.259.326 Ft 
Egyéb beruházási célú kiadások: 2.000.000 Ft 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.2. melléklet tartalmazza. 
(3) A Képviselő-testület 2022. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 
 a) köztisztviselői illetményalap 60.000 Ft,  
 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete nettó 400.000 Ft. 
 c) munkatörvénykönyves alkalmazottak cafatéira kerete nettó 120.000 Ft.  
 
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 2022. 

évi bevételi előirányzatát 364.411.708 Ft-ban határozza meg. 
Intézményi működési bevétel: 9.403.000 Ft 
Maradvány igénybevétele: 1.412.708 Ft 
Normatív állami támogatás: 328.638.400 Ft 
Önkormányzati támogatás: 24.957.600 Ft 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2022. 
évi kiadási előirányzatát 364.411.708 Ft-ban határozza meg. 

Személyi juttatások: 252.045.000 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 33.551.000 Ft 
Dologi kiadások: 77.815.708 Ft 
Egyéb eszköz beszerzések: 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. 
A közalkalmazottak éves cafatéira kerete nettó 120.000 Ft. 

(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 2022. évi bevételi előirányzatát 20.891.549 Ft-

ban határozza meg. 
Intézményi működési bevétel: 20.000 Ft 
Működési célú átvett pénzeszközök: 30.000 Ft 
Maradvány igénybevétele: 591.549 Ft 
Normatív állami támogatás: 20.250.000 Ft 

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2022. évi kiadási előirányzatát 20.891.549 Ft-
ban határozza meg. 

Személyi juttatások: 12.371.000 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 1.524.000 Ft 
Dologi kiadások: 3.996.549 Ft 
Beruházások (Könyvállomány növekedés): 3.000.000 Ft 

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

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

Az R. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
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(1) Az Önkormányzat a kiadások között általános tartalékot 10.000.000 Ft-ban és céltartalékot 
181..180.160 Ft-ban 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. 

13. § 
Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

14. § 
Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

15. § 
Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

16. § 
Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

17. § 
Az R.9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép 

18.§ 
Az R.9.1.2 melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép 

19. § 
Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

20. § 
Az R. 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

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

22.§ 
Az R. 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 

23.§ 
Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép. 

24.§ 
Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép. 

25.§ 
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 



 

17 

 

13/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelet Ócsa Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetéséről szóló 1/2022. (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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében, a kiadási és bevételi főösszegét: 

1.918.926.911 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-kilencszáztizennyolcmillió-kilencszázhuszonhatezer-
kilencszáztizenegy forintban határozza meg. 

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

  

1.361.346.764 Ft Költségvetési bevétellel 

-1.891.847.320 Ft Költségvetési kiadással 

                            -   530.500.556 Ft Költségvetési egyenleggel 

 
      
 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  
 (27.539.921 Ft) +(502.960.635) Ft= 530.500.556 Ft/ 
 

                                     557.580.147 Ft Finanszírozási bevétellel 

                                      -27.079.591 Ft Finanszírozási kiadással 

                                      530.500.556 Ft Finanszírozási egyenleggel 

 
(3) A költségvetési egyenleg a működési oldal bevételi többletéből és a felhalmozási oldal költségvetési többletéből 

származik. 
 

(4) A finanszírozási egyenleg a finanszírozási bevételek többletéből 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 2022. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatonként: 
1.) Közhatalmi bevétel 502.000.000 

2.) Intézményi működési bevétel 128.176.000 

3.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 56.500.000 

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 30.000 

forintban 
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(4) Önkormányzati működés támogatásai: 648.207.564 
(5) Felhalmozási bevételek: 26.433.200 
(6) Előző évi maradvány igénybevétele: 557.580.147 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.918.926.911 
forintban 

(7) Önkormányzat működési kiadásai: 1.352.453.485 

1.) Személyi juttatások 518.216.000 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 70.175.000 

3.) Dologi kiadások 467.850.627 

4.) Egyéb működési célú kiadások 287.211.858 

 Ebből:  

4.1) Egyéb működési célú támogatások Áh belülre 29.441.690 

4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívülre 206.519.130 

4.3) Törvényi előíráson alapuló befizetések 51.251.038 

5.) Szociális kiadások 
(A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú 
tájékoztató tábla tartalmazza 

9.000.000 

forintban 
(8) Tartalék: 191.180.160 

forintban 
a) Általános tartalék 10.000.000 
b) Céltartalék 181.180.160 
 forintban 

(9) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 348.213.675 
 forintban 

a) Beruházások 7.511.622 

b) Felújítások 333.202.053 

c) Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás) 7.500.000 

forintban 
(10) Finanszírozási célú kiadások: 27.079.591 
Ebből: 
Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 2.857.151 
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 24.222.440 
KIADÁSOK ÖSSZESEN:  1.918.926.911 

(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 
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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: 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételi előirányzatát 1.903.793.328 Ft-

ban határozza meg. 
Önkormányzat Működési támogatásai:  648.207.564 Ft 
Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről: 56.500.000 Ft 
Közhatalmi bevételek: 502.000.000 Ft 
Működési bevétel: 116.753.000 Ft 
Felhalmozási bevételek: 26.433.200 Ft 
Finanszírozási bevételek: 553.899.564 Ft 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatát 1.903.793.328 Ft-
ban határozza meg. 
Személyi juttatások: 99.700.000 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 13.200.000 Ft 
Dologi kiadások: 344.779.044 Ft 
Ellátottak pénzbeni juttatásai: 9.000.000 Ft 
Egyéb működési célú kiadások: 287.211.858 Ft 
Tartalékok: 191.180.160 Ft 
Felhalmozási költségvetési kiadások: 342.213.675 Ft 
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre: 2.857.151 Ft 
Előző évi megelőlegezés visszafizetése: 24.222.440 Ft 
Intézményfinanszírozás kiadásai: 589.429.000 Ft 

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

(4) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások 
összege: 589.429.000 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 26.561.690 Ft. 

(5) 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 2022. évi bevételi előirányzatát 219.259.326 Ft-ban 

határozza meg. 
Intézményi működési bevétel: 2.000.000 Ft 
Előző évi maradvány felhasználás: 1.676.326 Ft 
Normatív állami támogatás: 143.186.820 Ft 
Önkormányzati támogatás: 72.396.180 Ft 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatát 219.259.326 Ft-
ban határozza meg. 

Személyi juttatások: 154.100.000 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 21.900.000 Ft 
Dologi kiadások: 41.259.326 Ft 
Egyéb beruházási célú kiadások: 2.000.000 Ft 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.2. melléklet tartalmazza. 
(3) A Képviselő-testület 2022. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 
 a) köztisztviselői illetményalap 60.000 Ft,  
 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete nettó 400.000 Ft. 
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 c) munkatörvénykönyves alkalmazottak cafatéira kerete nettó 120.000 Ft.  
 
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 2022. 

évi bevételi előirányzatát 364.411.708 Ft-ban határozza meg. 
Intézményi működési bevétel: 9.403.000 Ft 
Maradvány igénybevétele: 1.412.708 Ft 
Normatív állami támogatás: 328.638.400 Ft 
Önkormányzati támogatás: 24.957.600 Ft 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2022. 
évi kiadási előirányzatát 364.411.708 Ft-ban határozza meg. 

Személyi juttatások: 252.045.000 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 33.551.000 Ft 
Dologi kiadások: 77.815.708 Ft 
Egyéb eszköz beszerzések: 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. 
A közalkalmazottak éves cafatéira kerete nettó 120.000 Ft. 

(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 2022. évi bevételi előirányzatát 20.891.549 Ft-

ban határozza meg. 
Intézményi működési bevétel: 20.000 Ft 
Működési célú átvett pénzeszközök: 30.000 Ft 
Maradvány igénybevétele: 591.549 Ft 
Normatív állami támogatás: 20.250.000 Ft 

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2022. évi kiadási előirányzatát 20.891.549 Ft-
ban határozza meg. 

Személyi juttatások: 12.371.000 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 1.524.000 Ft 
Dologi kiadások: 3.996.549 Ft 
Beruházások (Könyvállomány növekedés): 3.000.000 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 általános tartalékot 10.000.000 Ft-ban és céltartalékot 

181..180.160 Ft-ban 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. § 
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Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
11. § 

Az R. 1.4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
12. § 

Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
13. § 

Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
14. § 

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
15. § 

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 
16. § 

Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 
17. § 

Az R.9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép 
18.§ 

Az R.9.1.2 melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép 
19. § 

Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 
20. § 

Az R. 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 
21. § 

Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 
22.§ 

Az R. 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 
23.§ 

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép. 
24.§ 

Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép. 
25.§ 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
 
 
Napirend tárgya: 
4.4. Tárgy: Döntés az étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról, a vonatkozó rendeletek, valamint 

a vállalkozási szerződés megfelelő módosításáról 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra. 
 
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.) az Eatrend Kft.-vel közétkeztetés biztosítása tárgyában 2016. július 5. napján kötött 
vállalkozási szerződés 22. pontjára vonatkozó – az EATREND Kft. módosítási kérelmét 
- 2022. szeptember 1. napjától kezdődően jóváhagyja az alábbiak szerint: 

 
„22. Vállalkozási egységárak: 
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INTÉZMÉ

NY 
ÉTKEZ

ÉS 

 
 

1. NAPI 

ADAGSZÁ

M (DB) 

 
NYERSANYA

G NORMA 

(NETTÓ, 
FT/ADAG) 

 
ELŐÁLLÍTÁ

SI 

EGYSÉGÁR 

(NETTÓ 

FT/ADAG)* 
 

 
NETTÓ 

SZOLG. 
ÁR: 

 

 
BRUTTÓ 

SZOLG. 
ÁR: 

 

Bölcsőde 

Reggeli 24 158 121 279 355 

Tízórai 24 78 66 144 185 

Ebéd 24 299 273 572 725 

Uzsonna 24 79 65 144 185 

Óvoda 

Tízórai 330 99 131 230 290 

Ebéd 330 464 222 686 870 

Uzsonna 330 99 131 230 290 

Általános 
Iskola (alsó 
és felső 
tagozat) 
 

Tízórai 250 129 120 249 315 

Ebéd 440 515 293 808 1025 

Uzsonna 250 129 120 249 315 

Gimnáziu
m 
 

Ebéd 
50 533 350 883 1120 

Felnőtt 
(dolgozók) 

Ebéd 
20 549 423 972 1235 

Szociális 
étkezők 

Ebéd 
40 535 348 883 1120 

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

módosításának aláírására. 
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

180/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 

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

vállalkozási szerződés 22. pontjára vonatkozó – az EATREND Kft. módosítási kérelmét 
- 2022. szeptember 1. napjától kezdődően jóváhagyja az alábbiak szerint: 
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„22. Vállalkozási egységárak: 
 

INTÉZMÉ

NY 
ÉTKEZ

ÉS 

 
 

2. NAPI 

ADAGSZÁ

M (DB) 

 
NYERSANYA

G NORMA 

(NETTÓ, 
FT/ADAG) 

 
ELŐÁLLÍTÁ

SI 

EGYSÉGÁR 

(NETTÓ 

FT/ADAG)* 
 

 
NETTÓ 

SZOLG. 
ÁR: 

 

 
BRUTTÓ 

SZOLG. 
ÁR: 

 

Bölcsőde 

Reggeli 24 158 121 279 355 

Tízórai 24 78 66 144 185 

Ebéd 24 299 273 572 725 

Uzsonna 24 79 65 144 185 

Óvoda 

Tízórai 330 99 131 230 290 

Ebéd 330 464 222 686 870 

Uzsonna 330 99 131 230 290 

Általános 
Iskola (alsó 
és felső 
tagozat) 
 

Tízórai 250 129 120 249 315 

Ebéd 440 515 293 808 1025 

Uzsonna 250 129 120 249 315 

Gimnáziu
m 
 

Ebéd 
50 533 350 883 1120 

Felnőtt 
(dolgozók) 

Ebéd 
20 549 423 972 1235 

Szociális 
étkezők 

Ebéd 
40 535 348 883 1120 

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

módosításának aláírására. 
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre:  

..../2022. (....) önkormányzati A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
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1. § 

 
A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. 
§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A bölcsődei gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége 614 Ft + ÁFA/fő/nap, azaz bruttó 780 Ft/fő/nap.” 
 

2. § 
 
Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A bölcsődei étkezési térítési díj 614 Ft + ÁFA/fő/nap, azaz a kerekítés szabályait betartva bruttó 780 
Ft/fő/nap, amely a reggeli, a tízórai, az ebéd és az uzsonna költségét foglalja magában.”  
 

3. § 
 
Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 1.855 Ft/fő/nap, amelynek alapja az étkezési térítési díj (27 % 
ÁFA tartalommal) és a gondozási díj (ÁFA-mentes) összege.” 
 

4. § 
 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 

14/2022. (VII. 4.) önkormányzati A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. 
§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A bölcsődei gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége 614 Ft + ÁFA/fő/nap, azaz bruttó 780 Ft/fő/nap.” 
 

2. § 
 
Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(3) A bölcsődei étkezési térítési díj 614 Ft + ÁFA/fő/nap, azaz a kerekítés szabályait betartva bruttó 780 
Ft/fő/nap, amely a reggeli, a tízórai, az ebéd és az uzsonna költségét foglalja magában.”  
 

3. § 
 
Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 1.855 Ft/fő/nap, amelynek alapja az étkezési térítési díj (27 % 
ÁFA tartalommal) és a gondozási díj (ÁFA-mentes) összege.” 
 

4. § 
 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 

..../2022. (....) önkormányzati rendelet A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési 
díjak megállapításáról szóló 17/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint 92. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

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

2. § 
 

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

3. § 
 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
15/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelet A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési 

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

1. § 
 

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

2. § 
 

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

3. § 
 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 
Napirend tárgya: 
4.5. Tárgy: …/2022. (…..) önkormányzati rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról, a 

vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló 14/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre:  
..../2022. (....) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás 

rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 
14/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, az 5. § (4) 
bekezdésében, valamint 18. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályiról szóló 14/2016. (IX.01.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 
2. § 

 
Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 
3. § 

 
Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
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4. § 

 
Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 
5. § 

 
Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

 
6. § 

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

 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet 
 

16/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 

szabályairól szóló 14/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, az 5. § (4) 
bekezdésében, valamint 18. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályiról szóló 14/2016. (IX.01.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 
2. § 

 
Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 
3. § 

 
Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 
4. § 

 
Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 
5. § 

 
Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
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6. § 

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

 
 
Napirend tárgya: 
4.6. Tárgy: Döntés a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által létrehozott Vízügyi 

Fejlesztési Alaphoz való csatlakozásról 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Városfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, 
elfogadásra javasolja. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági 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 Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. az 1/2022. (05.25.) számú 
közgyűlési határozatával létrehozott Vízügyi Fejlesztési Alaphoz csatlakozik. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a mellékelten csatolt „Megállapodás” aláírására. 
 

 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

181/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. az 1/2022. (05.25.) számú 
közgyűlési határozatával létrehozott Vízügyi Fejlesztési Alaphoz csatlakozik. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a mellékelten csatolt „Megállapodás” aláírására. 
 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)-2.) polgármester 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

1.) 2022. július 31. napjáig fennálló határidőn belül bejelenti fejlesztési igényét a Dél-Pest 
Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. az 1/2022. (05.25.) számú közgyűlési határozatával 
létrehozott Vízügyi Fejlesztési Alappal egyidejűleg felállított Döntőbizottság számára  
„Ócsa-Felsőbabád településrész vezetékes ivóvízhálózatának kiépítésének 
tervezése és kivitelezése”  
elnevezéssel, a településrészen történő egészséges ivóvíz biztosítása céljából. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott fejlesztési igényt határidőn 
belül írásban jelentse be Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Döntőbizottsága 
részére. 

 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

182/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) 2022. július 31. napjáig fennálló határidőn belül bejelenti fejlesztési igényét a Dél-Pest 
Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. az 1/2022. (05.25.) számú közgyűlési határozatával 
létrehozott Vízügyi Fejlesztési Alappal egyidejűleg felállított Döntőbizottság számára  
„Ócsa-Felsőbabád településrész vezetékes ivóvízhálózatának kiépítésének 
tervezése és kivitelezése”  
elnevezéssel, a településrészen történő egészséges ivóvíz biztosítása céljából. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott fejlesztési igényt határidőn 
belül írásban jelentse be Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Döntőbizottsága 
részére. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2022. július 31. 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.7. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 

jelentésének jóváhagyásáról 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, akkor neki lenne. Két hónappal 
ezelőtt, mikor meghozták a döntést, akkor ezt eljuttatták a FEB elnöke felé. Mivel a Képviselő-
testület állította fel a FEB-et, úgy gondolja, hogy a FEB elnökének illett volna legalább egyszer 
megkeresnie őt, vagy akár a testületet. Ez nem történt mg olyannyira, hogy elég nehezen lehetett 
elérni és nehezen kaptak választ. Nem beszélve arról, hogy az elmúlt ciklusokra visszagondolva 
nem emlékszik arra, hogy bármelyik mérlegbeszámoló elfogadása alkalmával a FEB elnök 
megjelent volna a Képviselő-testület ülésén.  
Június 9. napján került kiküldésre egy levél elnök úrnak, melyben kérte, hogy a beszámoló 
mellékleteként kerüljön csatolásra a vizsgált egyes beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó valamennyi 
dokumentáció (árajánlatkérés, beérkezett ajánlat, tisztázó levelezés, szerződések, 
teljesítésigazolások). Nem érkezett be, ez újabb hiba, nem azt kapták, amit kértek. 
Ez szerinte probléma, ahogyan az elnök jelentése is. 
Ő most az elmúlt néhány napban megtette, hogy összeszedte. Elmondja, hogy hozzászólása a 
FEB munkájáról fog szólni, nyilván a FEB ellenőrzött egy Kft-t, tehát nem lehet elvonatkoztatni 
annak a munkájától sem, pláne úgy, hogy kb. 2 hónappal ezelőtt elmondták, hogy mi lenne a 
beszerzések folyamata. 
Felolvassa az összeszedetteket. 
Első az Egészségház szalagfüggöny megrendelés. A FEB jelentés szerint a beszerzés értéke bruttó 
136.000 Ft, nem kötelező a három árajánlat. Felmerül a kérdés, hogy honnan tudta az ügyvezetés, 
hogy 136.000 Ft lesz?  
Felolvassa az ajánlatkérést. Kérdezi, hogy hol a másik kettő? A szabályzat nem arról szól, hogy bekér 
egy ajánlatot és ha nem haladja meg, akkor nem kér be további kettőt. 
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Következő a tűzjelző rendszer optikai érzékelőjének cseréje, ezt kihagyja, biztosítást szintén.  
Június 7-8 háziorvosi folyosók meszelése megtörtént, számla 491.700 Ft, a gazdasági társaságnak 
keretszerződése van. Ehhez kellet volna 3 árajánlat. Miért nincs? Az nem mentség, hogy 
keretszerződése van, mert ebben semmi nincs benne, ami pénzügyi teljesítést takarnak, csak 
annyi, hogy ez a vállalkozó, ez készenlétben áll. A keretszerződés nem mentesít a beszerzési 
szabályzat alól. Ráhúz egy nagy vizsgálatot az egészre és vizsgálják meg azt, hogy amikor a 
keretszerződés megköttetett, akkor volt-e 3 árajánlat.  
Következő a pályázat, aztán a tervezők beszerzése, utána kertészet favágás rendben van, megvan 
a 3 árajánlat. Halászy K. u veszélyes fák itt is megvan a 3 ajánlat. Micikert tuskózás esetében 
szintén. 
Virágosítás a Bajcsy-Zs. utcában rendben van, nyilván kellett a segítség, hogy rendelkezésre 
bocsássák hogy milyen virágok beszerzésére van szükség. 
Veszélyes-hulladék gyűjtés Van egy ajánlat egy inárcsi cégtől és van egy kifejezetten erre az 
alkalomra szóló egy másik cégtől. Ez már meghaladja az 500.000 Ft-ot, itt már kellett volna 3 
árajánlat és itt is van egy keretszerződés. Ezt meg kellett volna versenyeztetni. 
Régi rendelő tetőjavítása – ott is az van, hogy mivel 217.000 Ft volt, ezért nem kell 3 ajánlat. 
Felolvassa az árajánlatkérést. Ismételten felteszi a kérdés, hogy miért nem küldi ki 3 cégnek? Miért 
nem lehet rendesen felmérni, hogy mi a műszaki tartalom? A FEB rendben találta. 
Lakópark rendben van. 
Közlekedési táblák. Ez tetszett a legjobban, amit a FEB írt. Felolvassa. – Megrendelésre kerültek a 
táblák, kihelyezésre, csak Képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.  
Ismételten felhívja a figyelmet, ne a kihelyezéséhez, már a megrendeléshez szükség lett volna a 
Képviselő-testület jóváhagyására. Egyelőre az a döntés született, hogy nem kell tábla, pedig már 
meg is érkeztek. Mit csinálnak vele most? Megbízta valaki a Kft-t, hogy vegyen. Erre a FEB 
rendben talált mindent. De volt már ilyen, hogy rendeletek valamit, ami nem kellett. 
Falu Tamás játszótér, Sportpark, a szisztéma hasonló. Írtak a cégnek, aki már csinálta, bejött, 
hogy 244.800 Ft+ÁFA, nem kell több ajánlat. A gond az, hogy ír már meghaladja az értékhatárt. 
Ez sem felel meg a szabályzatnak, a FEB szerint ez is rendben volt. 
Egészségház klímája, ismét nagyszerű. Felolvassa az árajánlatkérés egy részét. 
Itt sincs egységes műszaki tartalom, ha nem így kerül bekérésre az árajánlat, akkor a 
beérkezetteket nem lehet összehasonlítani. 
Az óvodában is volt festés, a festőnek 6 éve keretszerződése van, mégis bekérésre kerül árajánlat. 
De ha már itt bekért, akkor az Egészségháznál miért nem? És ezek összegzése a FEB részéről, 
hogy a beszerzésben hibát nem talált.  
Kapott egy levelet a FEB elnöktől. Felolvassa a levelet. Az elnök ebben leírta, hogy a Kft. olyan 
tevékenységet folytat, ami nincs benne a feladatkörében -muskátlivásár – amely kiskereskedelmi 
tevékenység. Indokoltnak tartja a tevékenységi kör kiegészítését. 
Elmondja, hogy 2018 óta végzi az árusítást. Mi történt az elmúlt 4 évebn? 
Mindezek figyelembe vételével nem tudja elfogadni a FEB jelentést.  
 
dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető: Előfordult már, hogy a vállalkozó készített 
szalagfüggönyt, lehetett tudni, hogy ez nem lesz 200.000 Ft fölött.  
 
Bukodi Károly polgármester: Elnézést kér, de most megvonja a szót, mert, ahogyan mondta ez 
a napirend most a FEB-ről szól. Tisztelettel kéri, hogy ezt most hagyja abba. 
 
Krisztián László képviselő: Elmondja, hogy a többi FEB elnököt sem ismeri, erre akkor a 
jövőben oda kellene figyelni. Elolvasta az anyagot, a határozati javaslatba is az van írva, hogy nem 
fogalmaznak meg további intézkedéseket. Köszöni a tájékoztatást ez alapján meg kell fogalmazni 
további intézkedéseket. 
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Bukodi Károly polgármester: Lehet nem-el is szavazni. Meg fog fogalmazni egy másik 
határozati javaslatot. 
 
dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető: A beszerzési szabályzattal kapcsolatosan elmondja, 
hogy a FEB elnöke valóban nem küldte meg a mellékelteket, de azt ő megküldte, pontosan azért, 
mert nála állnak rendelkezésre az iratok. Sőt, néhányat még vissza is kellett szereznie a 
könyvelőtől, hogy be tudja szkennelni. A FEB elnök felhívta őket, hogy covidos lett... 
 
Bukodi Károly polgármester: Ez most nem lényeges, megvonja a szót. FEB-ről beszélnek, nem 
az ügyvezetői munkáról. Felolvassa a határozati javaslatot és erről fognak majd szavazni. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági és az Ügyrendi Bizottság is kapott előterjesztést, 
határozati javaslatot. A bizottságok semmi ilyen jellegű információt nem kaptak, amit most végig 
hallgattak. Most egy sok pontból álló megfogalmazás van az elégedettlenségről. Gondolja, hogy 
ez nem az elmúlt napban fogalmazódott ez meg polgármester úrban. Mi az oka annak, hogy egy 
ilyen jellegű előterjesztést, vagy írást nem kaptak, hogy ennyi probléma van a továbbiakban is? A 
FEB a Képviselő-testület döntését követően már május 12-én összeült. Erről az ülésről semmit 
nem kapott a Képviselő-testület a május havi ülésén. Most ugyancsak ülésezett a bizottság és 
ennek az anyagát küldte meg az igazgató asszony. Most megint azzal kell szembesülni, hogy 
mekkora az elégedetlenség továbbra is a FEB munkájával. 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszöni, érti, bár értetlenül áll, mikor a FEB egyik tagja azt 
mondja, hogy miért nem tárja eléje azt, amit neki kellene a Képviselő-testület elé. Nincs 
folyamatos elégedetlenség, csak van egy beszerzési szabályzat, aminek megfelelően kell dolgozni. 
Kérte, hogy a beszámolót legkésőbb június 20. 12 óráig küldje meg. Azt tárták a tisztelt 
Képviselő-testület elé, amit a FEB kivizsgálta. Ha azt látták, hogy minden rendben van, azt 
tárgyalja a Képviselő-testület. Amit ő látott, azt az elmúlt két napban rakta össze, meg most, 
mikor kiment. Nem neki kellett volna előtárnia. Nincs elégedetlenség, csak a Kft. működése 2 
hónap után sem felel meg. 
A FEB miért most talál rá arra, hogy a virágárusítás nem felel meg? Felolvassa a határozati javaslatot. 
Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a 100%-os tulajdonában lévő Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky utca 2.; cégjegyzékszám: 13 09 116782; 
adószám: 14142716-2-13; a továbbiakban: Ócsa Városüzemeltetési Kft.) Felügyelő 
Bizottsága által a 125/2022. (IV. 27.) számú ÖK. határozat 4. pontjában foglaltaknak 
megfelelően a Városüzemeltetési Kft. 2022. május 1. és 2022. június 16. napja közötti 
beszerzéseiről készített jelentést nem hagyja jóvá, ugyanis a Felügyelő Bizottság külön 
írásbeli kérés ellenére nem csatolta a vizsgálati időszak alapjául szolgáló dokumentumokat, 
ezáltal érdemben a FEB jelentésben foglaltak jóváhagyására nincs mód. 

2.) felkéri Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő 
Bizottságát, hogy Városüzemeltetési Kft. 2022. május 1. és 2022. június 16. napja közötti 
beszerzéseiről készített jelentés alapjául szolgáló valamennyi dokumentumot, bizonylatot 
terjessze elő a Képviselő-testület soron következő ülésére. 

 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

183/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a 100%-os tulajdonában lévő Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky utca 2.; cégjegyzékszám: 13 09 116782; 
adószám: 14142716-2-13; a továbbiakban: Ócsa Városüzemeltetési Kft.) Felügyelő 
Bizottsága által a 125/2022. (IV. 27.) számú ÖK. határozat 4. pontjában foglaltaknak 
megfelelően a Városüzemeltetési Kft. 2022. május 1. és 2022. június 16. napja közötti 
beszerzéseiről készített jelentést nem hagyja jóvá, ugyanis a Felügyelő Bizottság külön 
írásbeli kérés ellenére nem csatolta a vizsgálati időszak alapjául szolgáló dokumentumokat, 
ezáltal érdemben a FEB jelentésben foglaltak jóváhagyására nincs mód. 

2.) felkéri Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő 
Bizottságát, hogy Városüzemeltetési Kft. 2022. május 1. és 2022. június 16. napja közötti 
beszerzéseiről készített jelentés alapjául szolgáló valamennyi dokumentumot, bizonylatot 
terjessze elő a Képviselő-testület soron következő ülésére. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)-2.) polgármester 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

1.) a 100%-os tulajdonában lévő Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky utca 2.; cégjegyzékszám: 13 09 116782; 
adószám: 14142716-2-13; a továbbiakban: Ócsa Városüzemeltetési Kft.) Felügyelő 
Bizottságának valamennyi tagját 2022. szeptember 1. napjával visszahívja az alábbi 
indokok alapján: 
a)  a Képviselő-testület 125/2022. (IV. 27.) számú ÖK. határozatával a megvizsgált 

beszerzések a 2020. január 1. napjától hatályos Beszerzési Szabályzatában (a 
továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) foglalt rendelkezéseknek nem feleltek meg, 
számos szabálytalanság került feltárásra, amely egy jogszabályi előírásoknak 
megfelelően és a legfőbb szerv érdekeit szem előtt tartó Felügyelő Bizottság esetén 
elkerülhető lett volna, 

b) a Felügyelő Bizottság az a) pontban hivatkozott szabálytalanságok és a 125/2022. (IV. 
27.) számú ÖK. határozat 4. pontjában foglaltak ellenére sem képviseli a legfőbb 
szerv, ez esetben a Képviselő-testület érdekeit. A legfőbb szerv általi írásbeli 
megkeresés ellenére a Felügyelő Bizottság által a Városüzemeltetési Kft. 2022. május 
1. és 2022. június 16. napja közötti beszerzéseiről készített jelentéshez az annak 
alapjául szolgáló alapdokumentumok csatolásra nem kerültek, továbbá a jelentés 
ismeretében egyáltalán nem tett lépéseket annak érdekében, hogy a beszerzések 
maradéktalanul megfeleljenek a Beszerzési Szabályzatban foglaltaknak.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy legkésőbb 2022. augusztus 31. napjáig jelöljön meg 3 
személyt a Felügyelő Bizottság új tagjaiként és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

184/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a 100%-os tulajdonában lévő Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky utca 2.; cégjegyzékszám: 13 09 116782; 
adószám: 14142716-2-13; a továbbiakban: Ócsa Városüzemeltetési Kft.) Felügyelő 
Bizottságának valamennyi tagját 2022. szeptember 1. napjával visszahívja az alábbi 
indokok alapján: 
a)  a Képviselő-testület 125/2022. (IV. 27.) számú ÖK. határozatával a megvizsgált 

beszerzések a 2020. január 1. napjától hatályos Beszerzési Szabályzatában (a 
továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) foglalt rendelkezéseknek nem feleltek meg, 
számos szabálytalanság került feltárásra, amely egy jogszabályi előírásoknak 
megfelelően és a legfőbb szerv érdekeit szem előtt tartó Felügyelő Bizottság esetén 
elkerülhető lett volna, 

b) a Felügyelő Bizottság az a) pontban hivatkozott szabálytalanságok és a 125/2022. (IV. 
27.) számú ÖK. határozat 4. pontjában foglaltak ellenére sem képviseli a legfőbb 
szerv, ez esetben a Képviselő-testület érdekeit. A legfőbb szerv általi írásbeli 
megkeresés ellenére a Felügyelő Bizottság által a Városüzemeltetési Kft. 2022. május 
1. és 2022. június 16. napja közötti beszerzéseiről készített jelentéshez az annak 
alapjául szolgáló alapdokumentumok csatolásra nem kerültek, továbbá a jelentés 
ismeretében egyáltalán nem tett lépéseket annak érdekében, hogy a beszerzések 
maradéktalanul megfeleljenek a Beszerzési Szabályzatban foglaltaknak.  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy legkésőbb 2022. augusztus 31. napjáig jelöljön meg 3 
személyt a Felügyelő Bizottság új tagjaiként és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2022. augusztus 31. 
Felelős: 1.)-2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.8. Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen 

Működő Részvénytársasággal a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése kapcsán 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Városfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, 
elfogadásra javasolja. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) együttműködési megállapodást köt a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal az Ócsai vasútállomás MÁV Zrt. területét is megfigyelő térfigyelő 
kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek rögzítése tárgyban. 

2.)  felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti mellékelten csatolt 
„Együttműködési Megállapodás” aláírására. 
 

 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

185/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) együttműködési megállapodást köt a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal az Ócsai vasútállomás MÁV Zrt. területét is megfigyelő térfigyelő 
kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek rögzítése tárgyban. 

2.)  felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti mellékelten csatolt 
„Együttműködési Megállapodás” aláírására. 
 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)-2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.9. Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő ócsai 1568/A/3 hrsz. alatt 

nyilvántartott társasházi lakás értékesítéséről 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Városfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, 
elfogadásra javasolja. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági 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 kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1568/A/3 hrsz. alatt 
nyilvántartott 69 m2 alapterületű ingatlant – amely természetben 2364 Ócsa, Falu 
Tamás u. 43. szám alatt fekszik – értékesíteni kívánja a jelenlegi Bérlő, Kiss Éva 
részére, vételi jog biztosításával, Miklósné Orgován Jolán ingatlanforgalmi értékbecslő 
által meghatározott 13.800.000 Ft vételárért. A vételár megfizetésére az alábbi 
részletfizetési kedvezményt biztosítja: 

a) 1. részlet egyösszegben: 2.000.000 Ft, határidő: adásvételi szerződés aláírásával 
egyidejűleg, de legkésőbb azt követő 15 napon belül, 

b) 2. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2022. december 31. 
c) 3. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2023. június 30. 
d) 4. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2023. december 31. 
e) 5. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2024. június 30. 
f) 6. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2024. december 31. 
g) 7. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2025. június 30. 
h) 8. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2025. december 31. 
i) 9. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2026. június 30. 
j) 10. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2026. december 31. 
k) 11. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2027. június 30. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerint – a vevőt terhelő 
ügyvédi megbízási díj és egyéb költségek viselése mellett – nyújtson segítséget az 
adásvételi szerződés megkötéséhez ügyvéd megjelölésével, továbbá felhatalmazza az 
adásvételi szerződés aláírására és a szükséges kapcsolódó adminisztratív intézkedések 
elvégzésére. 

 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

186/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1568/A/3 hrsz. alatt 
nyilvántartott 69 m2 alapterületű ingatlant – amely természetben 2364 Ócsa, Falu 
Tamás u. 43. szám alatt fekszik – értékesíteni kívánja a jelenlegi Bérlő, Kiss Éva 
részére, vételi jog biztosításával, Miklósné Orgován Jolán ingatlanforgalmi értékbecslő 
által meghatározott 13.800.000 Ft vételárért. A vételár megfizetésére az alábbi 
részletfizetési kedvezményt biztosítja: 
a. 1. részlet egyösszegben: 2.000.000 Ft, határidő: adásvételi szerződés aláírásával 

egyidejűleg, de legkésőbb azt követő 15 napon belül, 
b. 2. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2022. december 31. 
c. 3. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2023. június 30. 
d. 4. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2023. december 31. 
e. 5. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2024. június 30. 
f. 6. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2024. december 31. 
g. 7. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2025. június 30. 
h. 8. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2025. december 31. 
i. 9. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2026. június 30. 
j. 10. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2026. december 31. 
k. 11. részlet egyösszegben: 1.180.000 Ft, határidő: 2027. június 30. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerint – a vevőt terhelő 
ügyvédi megbízási díj és egyéb költségek viselése mellett – nyújtson segítséget az 
adásvételi szerződés megkötéséhez ügyvéd megjelölésével, továbbá felhatalmazza az 
adásvételi szerződés aláírására és a szükséges kapcsolódó adminisztratív intézkedések 
elvégzésére. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos  
Felelős: 1.)-2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.10. Tárgy: Döntés az ócsai 0375 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan értékesítéséről 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Városfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és 
elutasította. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, szintén elutasította. 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszöni. Egyetlen probléma van csak, hogy ezzel a bizottságok 
függőben hagyták, mert tovább nem mentek. Van egy út, és van egy félmilliós árajánlat, mely 
megelőzte azt, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, hogy eladja. Mivel a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy értékesíti, akkor legyen így, felolvassa a határozati javaslatot. Előtte szeretné kérni 
az érintettektől, hogy ne menjenek oda a képviselőkhöz sutyorogni, annyira kellemetlen. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Tegnap a hölgy azért ment oda hozzá, hogy megkérdezze, hogy 
mi lett az eredmény, elmondta neki, hogy majd holnap kiderül. 
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Bukodi Károly polgármester: Ez úgy működik, hogy felteszi a kezét és megkérdezi. Szavazást 
kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy az Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0375 
hrsz. alatt nyilvántartott, 615 m2 alapterületű ingatlant értékesíteni kívánja.  

2.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0375 hrsz. alatt nyilvántartott 615 m2 
alapterületű ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) – egyszerűsített, egyfordulós, nyilvános 
pályázati eljárás keretében kívánja értékesíteni oly módon, hogy a pályázati eljárás 
lebonyolításáról Ócsa Város Önkormányzata maga gondoskodik Az ócsai 0375 hrsz. alatt 
nyilvántartott 615 m2 alapterületű ingatlan minimális értékesítési árát 500.000 Ft, azaz 
Ötszázezer forint összegben állapítja meg. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban körülírt Ingatlanok értékesítéséhez 
szükséges pályázati felhívást elkészítse és egy országos napilapban, valamint a helyben 
szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjon. 

4.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatok bontását zártkörűen végezze el a 
pályázati felhívásban foglaltak szerint és azt terjessze elő a Képviselő-testület bontást 
követően soron következő ülésére. 

 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot elvetette: 
 

187/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy az Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0375 

hrsz. alatt nyilvántartott, 615 m2 alapterületű ingatlant értékesíteni kívánja.  
2.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0375 hrsz. alatt nyilvántartott 615 m2 

alapterületű ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) – egyszerűsített, egyfordulós, nyilvános 
pályázati eljárás keretében kívánja értékesíteni oly módon, hogy a pályázati eljárás 
lebonyolításáról Ócsa Város Önkormányzata maga gondoskodik Az ócsai 0375 hrsz. alatt 
nyilvántartott 615 m2 alapterületű ingatlan minimális értékesítési árát 500.000 Ft, azaz 
Ötszázezer forint összegben állapítja meg. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban körülírt Ingatlanok értékesítéséhez 
szükséges pályázati felhívást elkészítse és egy országos napilapban, valamint a helyben 
szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjon. 

4.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatok bontását zártkörűen végezze el a 
pályázati felhívásban foglaltak szerint és azt terjessze elő a Képviselő-testület bontást 
követően soron következő ülésére. 

 
Határidő: 1.)-4.) azonnal 
Felelős: 1.)-2.) azonnal 3.)-4.) polgármester 
 
Bukodi Károly polgármester: Ezek alapján továbbra sem adják el. Akkor már csak egy ötlete 
van. Kiméreti, kijáratja, hogy az egy út, aki pedig beszántotta, az ellen eljárást fog indítani. Ismét 
az a kérdése a képviselőkhöz, hogy ha nincs javaslat, akkor mit szeretnének? Akkor legalább 
legyen egy ötlet, hogy mi legyen. Ha valaki meg akarja venni az nem jó. Van egy ajánlat összeg 
nélkül, az sem. Pályáztatják és eladják jó áron, az sem jó. 
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Kanyik Antalné ócsai lakos: Tegnapi napon csak azt kérdezte meg, hogy mi lett a döntés. 
Szerette volna, ha az édesanyja tudná rendezni az ügyet. Úgy gondolja, hogy az édesanyja ezt a 
területet már régen elbirtokolta. 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy foglalkoznak a napirenddel. Ha tisztességgel 
üzletet szeretett volna kötni, akkor legalább megjelölhetett volna egy összeget és nem csak annyit 
jelez, hogy meg szeretné vásárolni. Amit még nem ért, hogy ha egyik verzió sem jó, akkor miért 
szavazta meg a Képviselő-testület egyhangúan, hogy adják el? A többségi döntést el kell tudni 
fogadni. 
 
Petrőcz Bátor ócsai lakos: Elmondja, hogy ők gazdálkodnak haszonbérlőként a földön, kéri, 
hogy ha bármilyen peres eljárásra, akkor azt jelezzék. Mikor a területet bérbe vették, akkor az út 
nem létezett rajta fizikailag. A teljes terület be van szántva és be van vetve lucernával. Ha 
későbbiekben értékesítésre kerül, akkor meg is vásárolná. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: Második alkalommal hangzott el az összefonódás, ezt szeretné 
kikérni magának. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Csatlakozik. 
 
Bukodi Károly polgármester: Rendben, tudomásul vette. 
 
 
Napirend tárgya: 
4.11. Tárgy: A lakásbérleti díjak módosítása tárgyában a vonatkozó helyi önkormányzati 

rendelet Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzetre tekintettel hozott központi 
rendelkezésekhez történő igazítása 

 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: 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 Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2020. (VII.29.) 
számú ÖK határozatának 2) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„2) úgy dönt, hogy az 1.) pontban foglaltak szerinti egységes szabályozást a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendeletének 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő hónap 91. napjától 
kezdődően alkalmazza, olyan eljárásrend és folyamat kialakítása mellett, amely kellő felkészülési időt 
biztosít a bérlők számára”. 

2) felkéri Ócsa Város Jegyzőjét, hogy a döntés ismeretében Ócsa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
módosításával kapcsolatos feladatokat tegye meg. 

 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot elvetette: 
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188/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1) úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2020. (VII.29.) 
számú ÖK határozatának 2) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„2) úgy dönt, hogy az 1.) pontban foglaltak szerinti egységes szabályozást a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendeletének 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő hónap 91. napjától 
kezdődően alkalmazza, olyan eljárásrend és folyamat kialakítása mellett, amely kellő felkészülési időt 
biztosít a bérlők számára”. 

2) felkéri Ócsa Város Jegyzőjét, hogy a döntés ismeretében Ócsa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
módosításával kapcsolatos feladatokat tegye meg. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)-2.) jegyző 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre:  

..../2022. (....) számú önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdése e) pontjában, valamint a (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében 
eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 
5. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1)-(2) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 
21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 
33. § (3) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 34. § (3) bekezdésében, 34. § (6) bekezdésében, 
35. § (2) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 54. § (1) bekezdésében, 
54. § (3) bekezdésében, 58. § (2)-(3) bekezdésében, valamint 80. § (1)-(2) bekezdésében, valamint 
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének 
biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény 20/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Ör.) 20. § (1a) bekezdése. 

 
2. § 

 
Az Ör. 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 
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„(1a) A Szociális Családiház-építési Program keretében létesült, az Önkormányzat tulajdonában álló 
lakások lakbérének és használati díjának mértékét a jelen rendelet alapján kell meghatározni.” 
 

3. § 
 

(1) E rendelet 1. §-a a kihirdetését követő napon lép hatályba, de az 1. §-ban foglalt 
rendelkezéseket a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. 
§-ában kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 91. naptól kell alkalmazni.  

(2) E rendelet 2. §-a a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletének 1. §-ában kihirdetett 
veszélyhelyzet megszűnését követő 91. napján lép hatályba. 

(3) E rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 
veszélyhelyzet megszűnését követő 92. napján hatályát veszti. 

 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
17/2022. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdése e) pontjában, valamint a (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében 
eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 
5. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1)-(2) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 
21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 
33. § (3) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 34. § (3) bekezdésében, 34. § (6) bekezdésében, 
35. § (2) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 54. § (1) bekezdésében, 
54. § (3) bekezdésében, 58. § (2)-(3) bekezdésében, valamint 80. § (1)-(2) bekezdésében, valamint 
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének 
biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény 20/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Ör.) 20. § (1a) bekezdése. 

 
2. § 

 
Az Ör. 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 
 



 

40 

 

„(1a) A Szociális Családiház-építési Program keretében létesült, az Önkormányzat tulajdonában álló 
lakások lakbérének és használati díjának mértékét a jelen rendelet alapján kell meghatározni.” 
 

3. § 
 

(1) E rendelet 1. §-a a kihirdetését követő napon lép hatályba, de az 1. §-ban foglalt 
rendelkezéseket a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. 
§-ában kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 91. naptól kell alkalmazni.  

(2) E rendelet 2. §-a a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletének 1. §-ában kihirdetett 
veszélyhelyzet megszűnését követő 91. napján lép hatályba. 

(3) E rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 
veszélyhelyzet megszűnését követő 92. napján hatályát veszti. 

 
 
Napirend tárgya: 
4.12. Tárgy: Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde Napsugár Tagóvodája négy csoportszobájában, valamint az Ócsai 
Bolyai János Gimnázium két tantermében új padlóburkolat létesítése 

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

1.) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde Napsugár 
Tagóvodája négy csoportszobájában, valamint az Ócsai Bolyai János Gimnázium két 
tantermében lévő padlóburkolat cseréjével kapcsolatos munkálatok – a mellékelten csatolt 
árajánlatban foglalt műszaki taralom szerinti – elvégzésével a Max Parketta Kft.-t (2360 
Gyál, Vasút utca 39; adószám: 13521705-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-103926) bízza meg. 
A vállalkozási díj: bruttó: 15.176.360 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat a 2022. évi 
költségvetésének felújítási kiadásai terhére biztosítja.  

2.)  felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 
elkészítésére és felhatalmazza annak aláírására. 
 

 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot elfogadta: 
 

189/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde Napsugár 
Tagóvodája négy csoportszobájában, valamint az Ócsai Bolyai János Gimnázium két 
tantermében lévő padlóburkolat cseréjével kapcsolatos munkálatok – a mellékelten csatolt 
árajánlatban foglalt műszaki taralom szerinti – elvégzésével a Max Parketta Kft.-t (2360 
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Gyál, Vasút utca 39; adószám: 13521705-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-103926) bízza meg. 
A vállalkozási díj: bruttó: 15.176.360 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat a 2022. évi 
költségvetésének felújítási kiadásai terhére biztosítja.  

2.)  felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 
elkészítésére és felhatalmazza annak aláírására. 
 

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

 
 
Napirend tárgya: 
4.14. Tárgy: Döntés a Széchenyi utca és a Damjanich utca kereszteződésének 

közlekedési szempontból történő biztonságosabbá tételéről 
 

Icsó László Csaba képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és azt a döntést hozta, hogy 
útburkolati jeleket festenek fel az előterjesztésben megjelöltek alapján, valamint az áll, 
elsőbbségadás kötelező tábla alá kiegészítő táblát helyeznek ki. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági 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, Damjanich utca és Széchenyi utca kereszteződésének 
közlekedési szempontból történő biztonságosabbá tétele érdekében – az 
előterjesztésben foglaltak szerinti - új forgalmi rend kiépítését rendeli el. 

2.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t az 1.) pontban foglaltaknak 
megfelelő útburkolati jelek felfestésére és a közlekedési jelzőtáblák beszerzésére és 
kihelyezésére. 

 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot elfogadta: 
 

190/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy a 2364 Ócsa, Damjanich utca és Széchenyi utca kereszteződésének 

közlekedési szempontból történő biztonságosabbá tétele érdekében – az 
előterjesztésben foglaltak szerinti - új forgalmi rend kiépítését rendeli el. 

2.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t az 1.) pontban foglaltaknak 
megfelelő útburkolati jelek felfestésére és a közlekedési jelzőtáblák beszerzésére és 
kihelyezésére. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2022. augusztus 31. 
Felelős: 1.)-2.) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
 
4.15. Tárgy: Közúti közlekedési jelzőtáblák nyilvántartásba vétele 
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Icsó László Csaba képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában és kezelésében álló Ócsa közigazgatási területén lévő utakra vonatkozó 
hatályos forgalmi rendet jóváhagyja és a kihelyezett forgalmi jelzésekről készített – mellékelten 
csatolt nyilvántartást – elfogadja. 
 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot elfogadta: 
 

191/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában és kezelésében álló Ócsa közigazgatási területén lévő utakra vonatkozó 
hatályos forgalmi rendet jóváhagyja és a kihelyezett forgalmi jelzésekről készített – mellékelten 
csatolt nyilvántartást – elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.16. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő Ócsai Szociális 

Lakópark területén található 80 db kút üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 
ellátásáról 

 
Icsó László Csaba képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában álló Ócsai Szociális Lakóparkban 
található 80 db kúthoz kapcsolódó vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő üzemeltetési 
feladatok elvégzésével Vágvölgyi László e.v.-t bízza meg. A Vállalkozási díj: 3.000.000,- Ft/év, 
amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének dologi kiadásainak terhére 
biztosítja. 
2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási szerződés 
előkészítésére és a szerződés aláírására. 
 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot elfogadta: 
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192/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában álló Ócsai Szociális Lakóparkban 
található 80 db kúthoz kapcsolódó vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő üzemeltetési 
feladatok elvégzésével Vágvölgyi László e.v.-t bízza meg. A Vállalkozási díj: 3.000.000,- Ft/év, 
amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének dologi kiadásainak terhére 
biztosítja. 
2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási szerződés 
előkészítésére és a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 1.) azonnal és folyamatos, 2.) azonnal  
Felelős: 1.)--, 2.) polgármester, 
 
 
Napirend tárgya: 
4.17. Tárgy: Döntés a közterületi hirdetőtáblák cseréjéről 
 
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) 5 darab közterületi hirdetőtábla, valamint 2 db intézményi kültéri hirdetőtábla 
beszerzésével és azok telepítésével a Bocskó Kft.-t (2060 Bicske, Akácfa utca 70., 
Adószám: 14355341-2-07; cégjegyzékszám: 07-09-030406) bízza meg. A vállalkozási díj: 
2.110.740 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének beruházási 
kiadásai terhére biztosítja.  

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

 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot elfogadta: 
 

193/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) 5 darab közterületi hirdetőtábla, valamint 2 db intézményi kültéri hirdetőtábla 
beszerzésével és azok telepítésével a Bocskó Kft.-t (2060 Bicske, Akácfa utca 70., 
Adószám: 14355341-2-07; cégjegyzékszám: 07-09-030406) bízza meg. A vállalkozási díj: 
2.110.740 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének beruházási 
kiadásai terhére biztosítja.  
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2.)  felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 
előkészítésére és felhatalmazza annak aláírására. 
 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)-2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.18. Tárgy: Döntés az Ócsai Rendőrőrs területén szolgálatot teljesítő körzeti 

megbízottak 2021. évi jutalmazásáról hozott ÖK. határozat módosításáról 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Krisztián László képviselő: A Gazdasági Bizottság ülésén is jelezte, hogy nem érti az 
előterjesztést, mert a város az itt szolgálatot teljesítő rendőröket szeretné jutalmazni. Az 
előterjesztésben pedig azt olvasta, hogy Dabas azt kéri, hogy ők kapják a támogatást és majd ők 
ezt elosztják. 
 
Bukodi Károly polgármester: Azzal kereste meg kapitány úr mindhárom települést, örül annak, 
ha a települések úgy döntenek, hogy támogatják a rendőrség munkáját. Azonban a dabasi 
központban is vannak olyan rendőrök, akik ócsai ügyekkel foglalkoznak. Ezért kérte a határozat 
kiegészítését, hogy azok is kaphassanak, akik a települések ügyeivel foglalkoznak. Ha kérdés, 
észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 30/2022. (I. 26.) számú ÖK. határozatának 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
[Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete] 
„1.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatával, valamint Bugyi Nagyközség Önkormányzatával 
együttműködve támogatást nyújt a Dabas Város Rendőrkapitányság személyi állományának 
anyagi megbecsülése céljából településenként lakosságszámarányosan a Pest Megyei Rendőr-
Főkapitánysággal megkötésre kerülő támogatási szerződés alapján. Ennek értelmében Ócsa Város 
Önkormányzatára háruló rész lakosságszámarányosan 900.000 Ft, amelyet Ócsa Város 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésében foglalt céljellegű támogatások Képviselő-testületi keret 
terhére biztosítja.” 

[2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt támogatási szerződés aláírására. 
3.) felkéri a Polgármestert, hogy a hozzájárulás összegéről és kifizetésének rendjéről tájékoztassa Kocsis 
István r. alezredes Urat.] 

 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot elfogadta: 
 

194/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2022. (I. 26.) számú ÖK. határozatának 
1.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
[Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete] 
„1.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatával, valamint Bugyi Nagyközség Önkormányzatával 
együttműködve támogatást nyújt a Dabas Város Rendőrkapitányság személyi állományának 
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anyagi megbecsülése céljából településenként lakosságszámarányosan a Pest Megyei Rendőr-
Főkapitánysággal megkötésre kerülő támogatási szerződés alapján. Ennek értelmében Ócsa Város 
Önkormányzatára háruló rész lakosságszámarányosan 900.000 Ft, amelyet Ócsa Város 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésében foglalt céljellegű támogatások Képviselő-testületi keret 
terhére biztosítja.” 

[2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt támogatási szerződés aláírására. 
3.) felkéri a Polgármestert, hogy a hozzájárulás összegéről és kifizetésének rendjéről tájékoztassa Kocsis 
István r. alezredes Urat.] 

 
 
Napirend tárgya: 
4.19. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 03/5 és az 

ócsai 03/6 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elutasította. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és elutasította. 
 
Krisztián László képviselő: Azt semmiképpen nem támogatná, hogy másfél millióért eladják. 
Szó volt arról, hogy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági szervezetek nem szerezhetnek 
tulajdonjogot szántóterületeken, csak ajándékozás formájában. Arra gondolt úgy ajándékozhatnák 
oda a területet, ha bizonyos kritériumokat megfogalmaznak, hogy ne lehessen szétparcellázni 
telkeknek, illetve egy olyan funkciót is építsenek, amit a város is bármikor szabadon tud használni 
például egy játszóteret. 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy a Baptista Gyülekezet már legalább 10-12 éve 
küzd ezen a területen, hogy ott egy új, mai kornak megfelelő baptista imaházat és azt kiszolgáló 
intézményeket építsen fel. Oda vigye az óvodát, hogy ne ilyen forgalmas helyen legyen. Ők 
keresték meg az önkormányzatot. Annyira komolyan gondolják, hogy pályázatot is nyújtottak be, 
hogy az Unió is támogassa. Úgy gondolja, hogy lenne ott imaház, játszótér, illetve infrastruktúra, 
ami kell. Elmondja, hogy azért lenne szükség erre a két ingatlanra, mert így vinnék be a 
közműveket. Jegyző úr vázolta fel, hogy két verzió lehetséges, ajándékozás, vagy eladás útján 
adják oda a területet. Úgy gondolja, hogy jobban jönne ki, ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
odaajándékozza a területet. Nem akarnak ők telkeket, házakat építeni, ők csak azt az 
infrastruktúrát szeretnék, amire szükségük van.  
 
Krisztián László képviselő: Azt, hogy vegyék le napirendről és mikor mindkét oldalról 
tisztázottak az ajándékozás kérdései, utána kerüljön vissza. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Elmondja, hogy ügyvéd kerül megbízásra és tisztázottak lesznek a 
kérdések. 
 
Bukodi Károly polgármester: Jogszabály előírja, hogy milyen feltételekkel lehet ajándékozni, 
csak haladjanak már és szülessen döntés. Dolgoztatták a főépítészt is, aki összeállított egy elég 
komoly anyagot, aztán nem történt semmi. Most dolgoztatták a jegyzőt, most azt szeretnék, hogy 
mégis vegyék le napirendről. Az önkormányzattal dolgozó ügyvéd úgy fogja megfogalmazni azt 
az ajándékozási szerződést, hogy se eladni ne lehessen, se építeni rá. Csak haladjanak már, ne 
odázzanak mindent több hónappal feleslegesen. Ha olyan kérdés merül fel, úgyis visszakerül a 
testület elé. 
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dr. Gallai Zoltán képviselő: Azzal, hogy nemmel szavaztak még nem jelenti azt, hogy semmissé 
válik a főépítész munkája, hanem csak azt szeretnék, hogy tisztán lássanak. Meg kellene állapodni, 
hogy milyen ellenszolgáltatás legyen, ha elajándékozzák a területet. Egy értékes területről van szó. 
 
Bukodi Károly polgármester: Igen, csak nyilván van egy ügymenet és az egész beruházás addig 
áll, vagy állhat, amíg nincs döntés. A főépítészt más miatt említette. 
Értékes terület és majd akkor értékesíti az Önkormányzat? Kinek és mire? Korábban arra akartak 
döntést hozni, hogy ne épüljön még több lakás, mert az infrastruktúra nem bírja el. Most meg 
majd eladnák? Mire? Csak lakás céljára tudják. Tegnap hirtelen minden terület értékes lett, de 
javaslat nem érkezik. Akkor legyen már ötlet! Két eset lehetséges. Ha valakinek ajándékot ad, azt 
jószándékból teszi. Vagy jószándékból ajándékoz, de akkor nem mondja azt, hogy mit nem tehet 
vele. 
 
 
Török László képviselő: A jó döntéshez, szükség lenne arra, hogy lássák a terveket, hogy mit 
terveznek oda, mert most fikcióról döntenek. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 03/5 hrsz.-ú szántó művelési ágú 
2930 m2 nagyságú ingatlant, továbbá az ócsai 03/6 hrsz.-ú kivett iparvasút művelési ágú 
529 m2 nagyságú ingatlant az Ócsai Baptista Gyülekezet (2364 Ócsa, Kiss Ernő utca 14., 
adószám: 18218642-1-13, képviseletében Papp József Barnabás) részére ajándékozza a 
felekezet jövőbeni céljai megvalósításának elősegítése érdekében. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerint – a vevőt terhelő 
ügyvédi megbízási díj és egyéb költségek viselése mellett – nyújtson segítséget az 
ajándékozási szerződés megkötéséhez szükség szerint ügyvéd megjelölésével, továbbá 
felhatalmazza az ajándékozási szerződés aláírására és a szükséges kapcsolódó 
adminisztratív intézkedések elvégzésére. 

 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 2 nem szavazattal a következő 
határozatot elfogadta: 
 

195/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 03/5 hrsz.-ú szántó művelési ágú 

2930 m2 nagyságú ingatlant, továbbá az ócsai 03/6 hrsz.-ú kivett iparvasút művelési ágú 
529 m2 nagyságú ingatlant az Ócsai Baptista Gyülekezet (2364 Ócsa, Kiss Ernő utca 14., 
adószám: 18218642-1-13, képviseletében Papp József Barnabás) részére ajándékozza a 
felekezet jövőbeni céljai megvalósításának elősegítése érdekében. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerint – a vevőt terhelő 
ügyvédi megbízási díj és egyéb költségek viselése mellett – nyújtson segítséget az 
ajándékozási szerződés megkötéséhez szükség szerint ügyvéd megjelölésével, továbbá 
felhatalmazza az ajándékozási szerződés aláírására és a szükséges kapcsolódó 
adminisztratív intézkedések elvégzésére. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 



 

47 

 

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.20. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola intézményvezető-

helyettesének finanszírozási kérelméről 
 
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola intézményvezető-helyettese által a „MOZAIK 
tankönyvcsalád könyveinek 2022/23-as tanévben rendelhető kiadványainak digitális 
hozzáférésének megvásárlásához” 352.000,-Ft finanszírozást biztosítson, valamint 20 db 
tabletre 3.900,-Ft/db azaz, 78.000,-Ft összegben járuljon hozzá a tanulói hozzáférés 
biztosításához. finanszírozása iránti kérelmét elfogadja és a beszerzést 430.000,-Ft- 
összegben teljesíti Ócsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében szereplő 
dologi kiadások terhére. 

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

 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot elfogadta: 
 

196/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola intézményvezető-helyettese által a „MOZAIK 
tankönyvcsalád könyveinek 2022/23-as tanévben rendelhető kiadványainak digitális 
hozzáférésének megvásárlásához” 352.000,-Ft finanszírozást biztosítson, valamint 20 db 
tabletre 3.900,-Ft/db azaz, 78.000,-Ft összegben járuljon hozzá a tanulói hozzáférés 
biztosításához. finanszírozása iránti kérelmét elfogadja és a beszerzést 430.000,-Ft- 
összegben teljesíti Ócsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében szereplő 
dologi kiadások terhére. 

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

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---; 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.21. Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elégtelen volt miatti döntések 

meghozatala 
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Bukodi Károly polgármester: Az előterjesztésben ott van minden. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Kérdezi, hogy érkezett válasz. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Még nem. 
 
Bukodi Károly polgármester: Azért nem érdekes, mert hétfőn a kecskeméti polgármester 
asszonynál voltak. Ez már NFP-s kérdés, ők ezt tovább küldték. Úgy gondolja, hogy ezt a döntés 
ne befolyásolja. 
Ahogyan látta, más polgármesterek is morgolódnak, de tovább nem megy. A települések közül 
Inárcs, Alsónémedi, Bugyi és Ócsa tűnt ki, ők voltak azok, akik minden héten foglalkoztak vele és 
mentek utána. A többiek szkeptikusak voltak. Mindent figyelembe véve, nem támogatja, hogy 
kilépjenek a társulásból. Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1.) az összes körülményt figyelembe véve, de különösen, hogy  

- Ócsa Város Önkormányzat Társulásból való kilépés esetén 36.832.032 Ft vagyoni előny 
és jelenleg nem ismert összegű, kilépéssel kapcsolatban felmerülő projektmenedzsmenti 
díj megfizetésére köteles, továbbá, hogy  

- 2023. július 1. napjától a hulladékgazdálkodás átfogó átszervezése várható,  
a jelenlegi szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő problémák és mulasztások ellenére nem él a 
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásból való 
kilépés lehetőségével. Nem megfelelő, vagy elégtelen teljesítés esetén minden alkalommal jelzéssel 
él a továbbiakban is mind a Szolgáltató, mind a Társulás irányába. 
2.) felkéri a Polgármestert, hogy nem szerződésszerű teljesítés, a szolgáltatásban történő 
mulasztás esetén minden egyes alkalommal írásban éljen jelzéssel mind a Szolgáltató, mind a 
Társulás irányába. 
 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot elfogadta: 
 

197/2022. (VI. 29.) számú ÖK. Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1.) az összes körülményt figyelembe véve, de különösen, hogy  

- Ócsa Város Önkormányzat Társulásból való kilépés esetén 36.832.032 Ft vagyoni előny 
és jelenleg nem ismert összegű, kilépéssel kapcsolatban felmerülő projektmenedzsmenti 
díj megfizetésére köteles, továbbá, hogy  

- 2023. július 1. napjától a hulladékgazdálkodás átfogó átszervezése várható,  
a jelenlegi szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő problémák és mulasztások ellenére nem él a 
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásból való 
kilépés lehetőségével. Nem megfelelő, vagy elégtelen teljesítés esetén minden alkalommal jelzéssel 
él a továbbiakban is mind a Szolgáltató, mind a Társulás irányába. 
2.) felkéri a Polgármestert, hogy nem szerződésszerű teljesítés, a szolgáltatásban történő 
mulasztás esetén minden egyes alkalommal írásban éljen jelzéssel mind a Szolgáltató, mind a 
Társulás irányába. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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5. Interpellációk 
6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
7. Egyebek  

 
Icsó László Csaba képviselő: Strand pályázatára kérdez rá. 
 
Bukodi Károly polgármester: A múlt héten jártak nála a tervezők, hoztak tervet a játékokra 
vonatkozóan. Mindez kb. 100 millióba kerülne. Most kezdődik majd az épület tervezése. 
Augusztus végére, szeptemberre ígérték a terveket. 
Elmondja továbbá, hogy kaptak kb. 200 milliót a szennyvíztelep tervezésére. Két hónappal 
ezelőtt választottak céget, a mai napon adják majd be a pályázatot. 
Alsópakonyon van még kb. 20 család, aki még mindig nem lépett előre. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Falu Tamás utcán folyik a járdaépítés. Egyik kapubejárót 
megcsinálják ugyanazzal a térkővel a másikat nem. Kérdezi, hogy mi ennek az oka? A Madách 
utcában be is fordultak a szegéllyel. 
 
Bukodi Károly polgármester: Nem tudja, de ezt felírja és megkérdezi. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Önkormányzatokat is levették a támogatott energiaárakról. 
Kérdezi, hogy ezzel lesz-e valami dolguk. 
 
Bukodi Károly polgármester: Foglalkoztak vele. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Elmondja, hogy csoportos beszerzésbe tartoznak. Eddig sem voltak 
támogatottak, így ezt nem érzik meg. Központilag nyilatkozniuk kell a minisztérium számára. 
Nincs több információja ezzel kapcsolatosan. 
 
A napirendek megtárgyalását követően a polgármester zárt ülést rendelt el. 
 
 

k.m.f. 
 

 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


