
1 

 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Ócsa Város önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 30. napján tartott 
üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 
Murinainé Murár Emília alpolgármester 
Balló Benő képviselő 
Darócziné Kozma Judit képviselő 
dr. Gallai Zoltán képviselő 
Icsó László Csaba képviselő 
Krisztián László képviselő 
Török László képviselő 
 
Meghívottak: 
dr. Molnár Csaba jegyző 
dr. Veress-Boros Lilla Kormányablak vezető 
dr. Récsényi Attila FEB elnök 
Gyenei Csilla FEB tag 
Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 
fővel van jelen, határozatképes. Távol van Valóczki Melinda Andrea képviselő, aki távolmaradását 
előre jelezte. 
 
Krisztián László képviselő: Kéri előre venni a 4.19 „Ócsa-Felsőbabád településrész közötti helyi buszjárat 
biztosítása” elnevezésű napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 4.19 „Ócsa-Felsőbabád településrész közötti helyi buszjárat biztosítása” elnevezésű 
napirendet első napirendként tárgyalja. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

297/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4.19 „Ócsa-Felsőbabád településrész közötti helyi 
buszjárat biztosítása” elnevezésű napirendet első napirendként tárgyalja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
Bukodi Károly polgármester: Kéri levenni napirendről a 4.3 „Döntés Ócsa Város hatályos 
településrendezési eszközeinek és településképi rendeletének módosítása kapcsán a 024/12, 024/13 és 024/39 
helyrajzi számú ingatlanokon új lakóterületi építési övezetek kijelölésére vonatkozóan az Étv. 7. § (3) 
bekezdésének e) pontja alapján” elnevezésű napirendet. Szavazást kér a következőre: Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4.3 „Döntés Ócsa Város hatályos településrendezési eszközeinek 
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és településképi rendeletének módosítása kapcsán a 024/12, 024/13 és 024/39 helyrajzi számú ingatlanokon új 
lakóterületi építési övezetek kijelölésére vonatkozóan az Étv. 7. § (3) bekezdésének e) pontja alapján” 
elnevezésű napirendet tárgyalásról leveszi. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

298/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4.3 „Döntés Ócsa Város hatályos településrendezési 
eszközeinek és településképi rendeletének módosítása kapcsán a 024/12, 024/13 és 024/39 helyrajzi számú 
ingatlanokon új lakóterületi építési övezetek kijelölésére vonatkozóan az Étv. 7. § (3) bekezdésének e) pontja 
alapján” elnevezésű napirendet tárgyalásról leveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a kiküldött anpirendet az elhangzott módosításokkal tárgyalásra elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

299/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött anpirendet az elhangzott 
módosításokkal tárgyalásra elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 

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

 
 
2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

  
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
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300/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
Napirend tárgya: 
4.19 Tárgy: Ócsa-Felsőbabád településrész közötti helyi buszjárat biztosítása 
 
Krisztián László képviselő: A képviselő-testület ez év tavaszán megszüntette a buszjáratot 
Felsőbabád településrészen. Akkor abban maradtak, hogy kének be árajánlatot vállalkozóktól a 
szolgáltatás biztosítása érdekében. Jómaga is keresett meg vállalkozót, sikertelenül. Kérdésként 
felmerült, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő kisbuszt hogyan lehetne beüzemelni erre a célra. 
Annyi kiegészítést tenne, hogy kérelmében helyi járat szerepelt. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Eddig iskolabusz fogalomról beszéltek, ezért nézte ezeket a 
jogszabályokat. A PÁV alkalmassági biztosan szükséges, amennyiben iskolás gyermekeket is 
szállítanak, akkor ez ugyanúgy fennáll. 
 
Krisztián László képviselő: Kérdezi, hogy be tudják-e állítani a buszt? Be lehet-e iskolázni a sofőrt? 
 
Bukodi Károly polgármester: Ez nem olyan egyszerű. Várná képviselő úrtól, hogy mit szeretne? 
Napi hány alkalommal kellene mennie? Szednek-e jegyet? Mennyiért? Árusíthatnak-e jegyet? 
Árusíthatnak-e bérletet? Azzal hogyan számolnak el? És, hogy ez mennyire befolyásolja azt, amire 
vették a gépjárművet, hogy az önkormányzati munkát segítse. Meg egyáltalán ennek a kollégának 
életét. Gazdasági Bizottságot kérdezi, hogyan döntött. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A bizottság tárgyalta a nappirendet, de nem jutott dűlőre. Amennyiben 
lenne a sofőrnek minősítése, úgy gondolja, hogy csak egy kis rugalmasság kérdése lenne. Jegyet, 
bérletet biztosan nem szednének, hiszen elég költség az, hogy az Önkormányzat autója, dolgozója 
végezné a szállítást.  
 
Bukodi Károly polgármester: Most arról van szó, hogy ez nem iskolabusz, hanem járat. A másik 
teleülésrészről járók jegyet és bérletet vesznek, itt meg az Önkormányzat a saját pénzéből járassa. 
Eddig két gyermekről volt szó, akik onnan járnának. Helyi buszjáratot az önkormányzati kisbusszal 
nem üzemeltethetnek, mert ahhoz menetrendet kell összerakni. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Külön jogszabály van rá. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ez nem rugalmasság kérdése, mert történik egy baleset és az 
önkormányzatnak nincs engedélye ilyen jellegű személyszállításra, mert nem a hivatal dolgozóit viszi, 
hanem két településrész között személyszállítást folytat. Ez egy szolgáltatás nyújtás. A másik 
településrészen is szed a szolgáltató jegyet és bérletet. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: És arra ő kap normatív támogatást. Nyilván ezért éri meg a cég számára. 
Külön jogszabályi rendelkezés van a helyi buszjáratnak az üzemeltetésére vonatkozóan. Megvan, 
hogy milyen eljárás lefolytatásával van mód a szolgáltató kiválasztására. Ez nem úgy működik, hogy 
egyszer csak beállítanak egy személyi gépjárművet és innentől kezdve személyszállítási szolgáltatást 
végeznek. Ez nem fog így működni. 
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Bukodi Károly polgármester: Akkor tavasszal megszüntettek jó néhány járatot, amivel egy ember 
utazott, vagy egy sem. Akkor itt kettő gyermek használta rendszeresen a járatot és ehhez a 
szolgáltatónak egy külön buszt és egy külön embert kell felvennie, ami akkori ár szerint havi 170.000 
Ft-ba került volna. Akkor a Képviselő-testület azt mondta, hogy erre nem akar ennyit áldozni. Azt 
szeretné kérni a tisztelt Képviselő-testülettől és az előterjesztőtől, hogy ha támogatja, hogy valamilyen 
megoldás legyen, akkor csak arra tudnak elmenni, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen be 
árajánlatokat és vagy lesz valami, vagy nem. Azt viszont meg kellene határozni, hogy mit akarnak és 
pontosan mikor. Egy-egy járat, ami behozza az iskolába a gyermekeket és haza viszi, vagy legyen nap 
közben is járat? Ezzel tudnak tovább menni.  
 
Körmendi Julianna felsőbabádi lakos: Elmondja, hogy éveken keresztül működött úgy, hogy járt a 
busz. Volt bérlet, lehetett venni jegyet. Most azonban nem tudnak bejönni a városba akár orvoshoz, 
csak úgy, hogy elmennek Dabasra és onnan Ócsára.  
 
Bukodi Károly polgármester: A szolgáltató ezért nem tudta ezt megoldani, mert nem voltak 
emberei. Ehhez kellett volna hozzá tenni plusz összeget, hogy tudjon működni. 
 
Krisztián László képviselő: Kérdezi, hogy összehangolható-e, hogy egymás után végig járja a busz 
a településrészeket és a települést. Esetleg az iskolával lehetne egyeztetni abban a kérdésben, hogy 
ezek a gyermekek késnének valamennyit reggelente. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ez egy tanterv, ami miatt korábban már szólt az igazgató asszony, 
hogy a gyermekek nem értek be fél nyolcra. Nyilván megoldható, hogy mindenki beérjen időben, 
csak az, aki legelőször jön, az már beérne háromnegyed hétre. Akkor meg az lenne a baj, hogy miért 
hozzák be olyan korán a gyerekeket. Ezért is volt az már évek óta, hogy különjárat volt a két 
településrészen 
 
Miklósné Takács Piroska: Elmondja, hogy van kb. 10 gyerek, nagy része óvodás. Azért nem 
merik elengedni, mert féltik őket a buszon, hogy esetleg nem jó helyen rakják le őket. Ezért egymás 
gyerekeit hordják. Nem volt felügyelet a buszon. 
 
Bukodi Károly polgármester: A szolgáltatónak nem kötelessége felügyeletet adni a gyerek mellé. A 
köznevelési törvény érelmében az óvodás és iskolás korú gyermekeket a szülő kötelessége eljuttatni 
az óvodába, vagy az iskolába. Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a régi menetrendet alapul véve 
kérjen be árajánlatokat az Ócsa-Felsőbabád helyi buszjárat biztosítására. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

301/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a régi menetrendet 
alapul véve kérjen be árajánlatokat az Ócsa-Felsőbabád helyi buszjárat biztosítására. 
 

3. Munkaterv szerinti napirendek 
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Napirend tárgya: 

3.1.  Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési koncepciója 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és javasolja 
elfogadásra. 
 
Balló Benő képviselő: Egy-két kérdés felmerült. Elég nagy összeg 524 millió forint hiányzik a 
költségvetésből. Megemelkedtek a közüzemi költségek, ezért felhívta a bizottsági tagok figyelmét, 
hogy nézzék át ezt a részt, mert most meg kell húzni egy határt. Látja az előterjesztésben is, hogy 
először azt tudják kifizetni, ami a működéshez kell. Április hónapban fog kiderülni majd a 
maradvány összege. 
 
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető: Elmondja, hogy a maradvány értéke a beszámolót 
követően válik majd ismertté.  
 
Balló Benő képviselő: A körforgalom kérdését elfogadták, támogatják, a Képviselő-testület is 
támogatja. Arra hívták fel a figyelmet, hogy ennek tavasszal kezdjenek neki. A gimnázium 
padlózatának felújítására tervezett összeget sokallja és szeretne új árajánlatot bekérni, mert ez egy 
meglévő összeg. 
 
Bukodi Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy a költségvetés rendben van. Ahogyan korábban 
is mindig elmondta, olyan dolgot hoznak be a Képviselő-testület elé, amire biztosan van fedezet. 
Azok, amik külön soron szerepelnek, nevesítve, azokra most is úgy látják, hogy megvan a pénz. 
Minden más, ami a szövegesben szerepel az van csak úgy, hogy ha majd meglátják, hogy mennyi a 
maradványérték és marad még pénz, akkor azokhoz hozzá lehet nyúlni. Azzal kell számolni, hogy 
megnyerték a bölcsődebővítést, elvileg jövő héten győztest is hirdethetnek, úgy néz ki, hogy 100 
millió forintot elvisz. Az energiaköltségek is, de ezt is betervezték.  
Most szeretné bejelenteni, hogy a TOP-os pályázaton megnyerték a 150 millió forintot a Széchenyi 
utca felújításához, da is kell még pénz.  
A gimnázium padlója vonatkozásában elmondja, hogy minden évben a költségvetésnél vagy egy 
előző évi bázisra támaszkodnak. Most az történt, hogy ennyire előre ne tudnak bekérni árajánlatot, 
hanem azt az összeget veszik alapul, amennyibe ebben az évben került és erre tettek 20%-ot. 
Ami a körforgalmat illeti, erre az idei évben van meg a pénz. Ezt már nem tervezik be a jövő évbe. 
Azéért nem tudnak erre visszatérni áprilisban, mert ha nem tervezik be, akkor mire térnek vissza. Ha 
most sokallják az összeget, nem gondolja, hogy jövő áprilisban olcsóbb lesz bármi is. 
Szkeptikus azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amikkel az a döntés születik, hogy majd visszatérnek, 
mert soha nem térnek vissza. Elmondja, hogy mennyi munkát fektetettek már bele. 
Azt is elmondja, hogy ha belekezdenek a bölcsőde bővítésébe, akkor minden t megtesznek majd 
azért Pánczél Károly országgyűlési képviselő úrral, hogy pluszt támogatást kérjenek erre, mert más 
település kapott. 
Szennyvíztelep vonatkozásában elmondja, hogy jártak bent a Miniszterelnökségnél, belett küldeni a 
takarékossági intézkedi tervet, be kellett menni személyesen, átbeszélték. A szennyvíztelepet külön 
kiemelték, hogy hogy van még mindig az Önkormányzatnál. A megbeszélésen a kormánybiztos 
mellett a pénzügyminisztériumtól, az ITM-től meg még nem is tudja milyen minisztériumtól ültek 
emberek felkészülve. Mindent tudta a településről.  
Elmondták, hogy egyetlen dologban kérnek tájékoztatást a szennyvíztelep energiaköltségeinek 
fedezetére. 
 
Balló Benő képviselő: A képviselő-testületi keretre nincs tervezve összeg, eddig minden évben 
volt. 
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Bukodi Károly polgármester: Igen, ezért mondták azt, hogy úgy menne normálisan, hogy 
mindenki átnézi az anyagot, különösen az elnökök. Ha van kérdés, akkor bejön a polgármesterhez 
vagy a jegyzőhöz és megbeszélik. Ha ezt megteszik, akkor a tegnapi napon már a bizottsági tagok is 
választ kaphattak volna erre. 
Azért nincs benne az egymillió, mert a táblázatban soroként szerepelnek az egyesületek, oda bekerült 
a Pince Egyesület, az UFÓ és a Madárvárta. Eddig ez úgy ment, hogy a Képviselő-testületnek volt 1 
milliós kerete és ebből kaptak támogatást az egyesületek. Az volt a cél, hogy tervezve ezek 
azegyesületek ezt minden évben megkapják és ne attól függjön a rendezvényük, hogy éppen akkor 
hogyan dönt a Képviselő-testület.  
 
Balló Benő képviselő: Szeretné, ha a Képviselő-testületnek lenne kerete még ha egy minimális is. 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy a szomszéd településeken nem ilyen keretek vannak, 
hanem pályáztatnak. De, ha szeretnének, javaslatot kell rá tenni, de akkor arra is kér javaslatot, hogy 
honnan vegyen el. Ezt vagy most tehet meg, vagy januárban a költségvetés első olvasatánál. 
 
Balló Benő képviselő: Egressy borünnep vonatkozásában kérdez rá, hogy milyen rendezvény 
lenne ez? 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy ez csak egy munkanév. Az lenne az elképzelés, hogy 
életre hívnak egy új tematikus rendezvényt, mellyel ki lehet lépni a városi kereteken kívülre és 
népszerűsíteni lehetne turisztikailag is. Itt majd az érintett szervezetek, egyesületek össze fognak ülni 
és egyeztetni arról, hogyan lehetne ezt a napot megtervezni és összeállítani. Egy új rendezvénye, új 
színfoltja lehetne a városnak. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzatának 2023. évre 
szóló költségvetési koncepcióját elfogadja és hozzájárul a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet 
elkészítéséhez szükséges munka folytatásához a következők figyelembevételével: 

1. Elsősorban biztosítani kell a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét, 
figyelembe véve az önkormányzati törvény rendelkezéseit a kiadások minimalizálása mellett, 
a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
Felelős:  polgármester 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

2. Alaposan felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatokat, a közvetett támogatásokat és 
amennyiben jogszabályi lehetőség van rá, megszűntetni azokat, amelyeket saját bevétel nem 
fedez. 
Felelős:  polgármester 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

3. A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a kiadások 
alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy megtakarításokat lehessen 
elérni. A tervezés feladatorientált legyen. 
Felelős:  jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

4. A dologi kiadások tervezése valamennyi intézmény vonatkozásában legfeljebb a 2022. évi 
tervezett összeghez mérten az energiaárak emelkedéséből származó többletköltségek 



7 

 

összegével növelhető úgy, hogy a kiadási előirányzatok a lehető legszigorúbb takarékosság 
mellett, a törvényi minimum szintjét figyelembe véve biztosítsák a feladatellátást  
Felelős:  jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

5. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos és ésszerű gazdálkodás 
követelményeinek megfelelni, valamint javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások 
csökkentését. 
Felelős:  polgármester, költségvetési szervek vezetői 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

6. Az önkormányzat valamennyi közalkalmazott és köztisztviselő számára biztosítja a 
jogszabályokban előírt illetményeket, pótlékokat és juttatásokat. A köztisztviselői 
illetményalap 2022. január 1-jétől 48.000 Ft, melyet a Képviselő-testület rendeletben 
szabályoz, ezen összeggel számolunk 2023-ban is. 

  Felelős: jegyző, polgármester, költségvetési szervek vezetői 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

7. A 2023. évi költségvetésnek megfelelően limitálni kell a megbízási díjakat és a további 
jogviszonyok díjazását. Ezen túlmenően a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 
a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest nem növelhető, a külső személyi juttatásokat a 
lehető legminimálisabb mértékre kell csökkenteni. 
Felelős:  polgármester, intézményvezetők 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

8. Az intézmények kihasználtságának felülvizsgálata történjen meg és amennyiben más 
formában gazdaságosabb az intézmények szervezeti működtetése, történjen meg az 
átszervezés. 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

9. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok 
tartalmát, költség- és létszámszükségletét. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki 
kell terjednie. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

10. Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében 2023-ban is 
szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatni. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

11. Újabb kötelezettség vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással 
járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realitását. 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

12. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében a képviselő-testület előzetesen hozzájárul az 
egyes forgalomképes vagyontárgyak 2023. évi értékesítésének előkészítéséhez. 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

13. A költségvetési intézmények tekintetében a személyi juttatások tervezésénél csak a 
kötelezően adandó juttatásokkal lehet tervezni.  2023. január 1-től a közalkalmazottak 
részére nettó 120.000 Ft /fő/év cafetéria és jutalom (egy havi illetményalap) kerül tervezésre 
a munkavállalók megtartása érdekében.  
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
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14. A szükséges felújításokra és beruházásokra, a beadott pályázati önerő biztosítására szükséges 
további pályázati lehetőségek felkutatása. 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

15. A folyamatban lévő fejlesztéseken kívül további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés 
biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja 

16. A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek 
növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

17. Az önkormányzat tulajdonában álló nonprofit vállalkozások esetében tovább kell vizsgálni 
az egyes takarékossági lehetőségeket.  
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

18. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján 
kell kialakítani. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

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

302/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzatának 2023. évre 
szóló költségvetési koncepcióját elfogadja és hozzájárul a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet 
elkészítéséhez szükséges munka folytatásához a következők figyelembevételével: 

1. Elsősorban biztosítani kell a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét, 
figyelembe véve az önkormányzati törvény rendelkezéseit a kiadások minimalizálása 
mellett, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

Felelős:  polgármester 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

2. Alaposan felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatokat, a közvetett támogatásokat 
és amennyiben jogszabályi lehetőség van rá, megszűntetni azokat, amelyeket saját bevétel 
nem fedez. 
Felelős:  polgármester 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

3. A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a kiadások 
alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy megtakarításokat lehessen 
elérni. A tervezés feladatorientált legyen. 
Felelős:  jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

4. A dologi kiadások tervezése valamennyi intézmény vonatkozásában legfeljebb a 2022. 
évi tervezett összeghez mérten az energiaárak emelkedéséből származó többletköltségek 
összegével növelhető úgy, hogy a kiadási előirányzatok a lehető legszigorúbb takarékosság 
mellett, a törvényi minimum szintjét figyelembe véve biztosítsák a feladatellátást  
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Felelős:  jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

5. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos és ésszerű gazdálkodás 
követelményeinek megfelelni, valamint javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások 
csökkentését. 
Felelős:  polgármester, költségvetési szervek vezetői 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

6. Az önkormányzat valamennyi közalkalmazott és köztisztviselő számára biztosítja a 
jogszabályokban előírt illetményeket, pótlékokat és juttatásokat. A köztisztviselői 
illetményalap 2022. január 1-jétől 48.000 Ft, melyet a Képviselő-testület rendeletben 
szabályoz, ezen összeggel számolunk 2023-ban is. 

  Felelős: jegyző, polgármester, költségvetési szervek vezetői 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

7. A 2023. évi költségvetésnek megfelelően limitálni kell a megbízási díjakat és a további 
jogviszonyok díjazását. Ezen túlmenően a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 
a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest nem növelhető, a külső személyi juttatásokat a 
lehető legminimálisabb mértékre kell csökkenteni. 
Felelős:  polgármester, intézményvezetők 
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

8. Az intézmények kihasználtságának felülvizsgálata történjen meg és amennyiben más 
formában gazdaságosabb az intézmények szervezeti működtetése, történjen meg az 
átszervezés. 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

9. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok 
tartalmát, költség- és létszámszükségletét. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki 
kell terjednie. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

10. Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében 2023-ban 
is szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatni. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

11. Újabb kötelezettség vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással 
járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realitását. 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

12. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében a képviselő-testület előzetesen 
hozzájárul az egyes forgalomképes vagyontárgyak 2023. évi értékesítésének előkészítéséhez. 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

13. A költségvetési intézmények tekintetében a személyi juttatások tervezésénél csak a 
kötelezően adandó juttatásokkal lehet tervezni.  2023. január 1-től a közalkalmazottak 
részére nettó 120.000 Ft /fő/év cafetéria és jutalom (egy havi illetményalap) kerül tervezésre 
a munkavállalók megtartása érdekében.  
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

14. A szükséges felújításokra és beruházásokra, a beadott pályázati önerő biztosítására 
szükséges további pályázati lehetőségek felkutatása. 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
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15. A folyamatban lévő fejlesztéseken kívül további fejlesztési kiadás csak az alapvető 
működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja 

16. A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a 
bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

17. Az önkormányzat tulajdonában álló nonprofit vállalkozások esetében tovább kell 
vizsgálni az egyes takarékossági lehetőségeket.  
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

18. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés 
útján kell kialakítani. 
Felelős:   jegyző 
Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

 
 
Napirend tárgya: 

3.2.  Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2022. évi háromnegyedéves beszámolója 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Krisztián László képviselő: A rendőrség támogatása nem szerepel benne. 
 
Farkas Marietta: Elmondja, hogy október hónapban került kifizetésre. Ez szeptember 30-i zárású. 
 
Bukodi Károly polgármester: Háromnegyedéves beszámoló. Elmondja, hogy az átadásra 
meghívták a támogatókat Dabasra, ünnepélyesen került átadásra. A kapitány úr megköszönte 
minden településnek. Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsa Város Önkormányzat 2022. háromnegyedéves 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

303/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsa Város Önkormányzat 2022. 
háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: --- 
 
 
Napirend tárgya: 

3.3.  Tárgy: A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
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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 több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) 
önkormányzati rendeletét – figyelemmel a vonatkozó központi szabályozásra – felülvizsgálta és 
annak alapján megállapítja, hogy a 2023. adóévre nézve annak módosítására nincs szükség. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

304/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) 
önkormányzati rendeletét – figyelemmel a vonatkozó központi szabályozásra – felülvizsgálta és 
annak alapján megállapítja, hogy a 2023. adóévre nézve annak módosítására nincs szükség. 
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
 
 
Napirend tárgya: 

3.4.  Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Szabadidőközpont 2023. évi munkatervének és 
egyben Ócsa Város Önkormányzat Közművelődési Tervének elfogadásáról 

 
Darócziné Kozma Judot képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egressy Gábor Kulturális és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. – és egyben Ócsa Város Önkormányzat – 2023. évre vonatkozó Közművelődési 
(Munka) Tervét elfogadja. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

305/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egressy Gábor Kulturális és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. – és egyben Ócsa Város Önkormányzat – 2023. évre vonatkozó Közművelődési 
(Munka) Tervét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
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Napirend tárgya: 

3.5.  Tárgy: A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2016. (III.30.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata 

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

1.) Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről 
szóló 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendeletét és a díjak mértékét felülvizsgálta és 
megállapítja, hogy mivel az a hatályos vonatkozó felsőbb jogszabályi rendelkezésnek 
megfelel, továbbá a temető tulajdonosai, valamint üzemeltetője a díjak mértékén nem kíván 
módosítani, azt változatlan formában hatályában fenntartja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakról az érintett feleket megfelelően 
tájékoztassa. 

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

306/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről 
szóló 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendeletét és a díjak mértékét felülvizsgálta és 
megállapítja, hogy mivel az a hatályos vonatkozó felsőbb jogszabályi rendelkezésnek 
megfelel, továbbá a temető tulajdonosai, valamint üzemeltetője a díjak mértékén nem kíván 
módosítani, azt változatlan formában hatályában fenntartja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakról az érintett feleket megfelelően 
tájékoztassa. 

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

4. Aktuális napirendek: 
 
 
Napirend tárgya: 

4.1.  Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felegyelő Bizottsága 
jelentésének jóváhagyásáról 

 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság tárgyalta, nem 
született döntés. 
 
Bukodi Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy sem az Önkormányzat, sem a Kft. működését 
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nem befolyásolja ennek az elfogadása. Nyilván nem vet jó fényt a Képviselő-testületre, ha egy általa 
kinevezett bizottság jelentést nem fogadja el. Elmondja még egyszer, ezek tények, ebben nincs 
semmilyen személyes dolog. A Képviselő-testület kérte fel a bizottságot a vizsgálatra. Született egy 
jelentés, melyek alapján megállapító, hogy nem történt változás. 
 
Icsó László Csaba érintettségére hivatkozva nem hajlandó szavazni a napirendben. 
 
Bukodi Károly polgármester: Megadja a szót elnök úrnak. 
 
dr. Récsényi Attila FEB elnök: Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság megvizsgálta a szeptember 
és október havi beszerzéseket. A korábbi jelentésben leírtakkal teljesen egyező megállapításokra 
jutott. A korábbi időszak beszerzéseihez képest nem történt változás. A januári Képviselő-testületi 
ülésre a korábbi felkérés alapján természetesen amennyiben ellenkező döntés nem születik a 
Felügyelő Bizottság a novemberi és decemberi beszerzésekre vonatkozó jelentését ugyanígy elő 
fogja terjeszteni. 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszöni, ha kérdés, észrevétel nincs, 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 Nonprofit Kft. 2022. szeptember 1. és 2022. október 31. 
napja közötti beszerzéseiről készített jelentést jóváhagyja. 

2.) felhívja az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1.) pontban 
foglaltak szerinti FEB jelentésben a beszerzési eljárásai kapcsán megjelölt hiányosságokat 
haladéktalanul pótolja, továbbá a jövőbeni beszerzési eljárásaiban hasonló 
szabálytalanságoktól tartózkodjon.  

 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 2 tartózkodó szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

307/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
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 Nonprofit Kft. 2022. szeptember 1. és 2022. október 31. 
napja közötti beszerzéseiről készített jelentést jóváhagyja. 

2.) felhívja az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1.) pontban 
foglaltak szerinti FEB jelentésben a beszerzési eljárásai kapcsán megjelölt hiányosságokat 
haladéktalanul pótolja, továbbá a jövőbeni beszerzési eljárásaiban hasonló 
szabálytalanságoktól tartózkodjon.  

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.)---, 2.) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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Napirend tárgya: 
4.2.  Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó pénzügyi és 

üzleti tervének elfogadása 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság tárgyalta, nem 
született döntés. 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy azt kérték ügyvezető asszonytól, hogy eszköz és 
munkaerő-fejlesztést vonultasson fel, alátámasztva azt, hogy valóban van létjogosultsága a Kft-nek. 
Ebben egy darab szám nem szerepel. Az, amit a Képviselő-testület kért egyhangúan, az ebben nem 
mutatkozik. Úgy gondolja, hogy ez nem egy pénzügyi terv.  
 
dr. Récsényi Attila FEB elnök: Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság megvizsgálta az ügyvezetés 
előterjesztését, egy-két ötlet, felvetés volt benne, de konkrétumokat nem tartalmaz, számszakilag 
semmiféle konkrétumot nem tartalmaz, amiről dönteni lehetne. A Felügyelő Bizottság álláspontja 
szerint üzleti tervként nem értékelhető, így nem lehet döntést hozni. 
 
Icsó László Csaba érintettségére hivatkozva nem szavaz a napirendben. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 100 %-os tulajdonában lévő Ócsa 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője által a 289/2022. (V. 26.) számú ÖK. határozatában 
foglaltak szerinti 2023. költségvetési évre hónapokra lebontott, a jövőbeni hatékony, eredményes és 
gazdaságos működését alátámasztó részletes üzleti, valamint pénzügyi tervét. 
 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 nem és 3 tartózkodó szavazattal a következő 
határozatot elvetette: 
 

308/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 100 %-os tulajdonában lévő Ócsa 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője által a 289/2022. (V. 26.) számú ÖK. határozatában 
foglaltak szerinti 2023. költségvetési évre hónapokra lebontott, a jövőbeni hatékony, eredményes és 
gazdaságos működését alátámasztó részletes üzleti, valamint pénzügyi tervét. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  
1.) nem fogadja el a 100 %-os tulajdonában lévő Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
ügyvezetője által a 289/2022. (V. 26.) számú ÖK. határozatában foglaltak szerinti 2023. 
költségvetési évre hónapokra lebontott, a jövőbeni hatékony, eredményes és gazdaságos működését 
alátámasztó részletes üzleti, valamint pénzügyi tervét az alábbi indokok és hiányosságok miatt: 
- számszaki adatok hiányában nem tudta üzleti, valamint pénzügyi tervként értékelni.  
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2.) felkéri Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy289/2022. (V. 26.) számú ÖK. 
határozatában foglaltak szerinti 2023. költségvetési évre hónapokra lebontott, a jövőbeni hatékony, 
eredményes és gazdaságos működését alátámasztó részletes üzleti, valamint pénzügyi tervét az 1.) 
pontban meghatározott hiányosságokkal egészítse ki és azt a soron következő Képviselő-testületi 
ülésre terjessze elő. 
 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

309/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) nem fogadja el a 100 %-os tulajdonában lévő Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
ügyvezetője által a 289/2022. (V. 26.) számú ÖK. határozatában foglaltak szerinti 2023. 
költségvetési évre hónapokra lebontott, a jövőbeni hatékony, eredményes és gazdaságos működését 
alátámasztó részletes üzleti, valamint pénzügyi tervét az alábbi indokok és hiányosságok miatt: 
- számszaki adatok hiányában nem tudta üzleti, valamint pénzügyi tervként értékelni.  
2.) felkéri Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy289/2022. (V. 26.) számú ÖK. 
határozatában foglaltak szerinti 2023. költségvetési évre hónapokra lebontott, a jövőbeni hatékony, 
eredményes és gazdaságos működését alátámasztó részletes üzleti, valamint pénzügyi tervét az 1.) 
pontban meghatározott hiányosságokkal egészítse ki és azt a soron következő Képviselő-testületi 
ülésre terjessze elő. 
 
Határidő: 1.)-, 2.) azonnal és 2022. december 31. 
Felelős: 1.)-2.) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
 
Napirend tárgya: 
4.3.  Tárgy: Döntés Ócsa Város Főépítészének 2023. évre történő megbízásáról 

 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

1.) 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig határozott időre bruttó havi 192.500 Ft 
megbízási díj ellenében Vojnits Csaba Ferenc okl. településmérnököt („egyéni vállalkozó”, 
székhely: 1201 Budapest, Vörösmarty utca 8/16., adószáma: 60039277-2-43) bízza meg a 
főépítészi feladatok ellátásával,  

2.) felhatalmazza az 1.) pontban foglaltak szerinti megbízási szerződés aláírására. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
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határozatot hozta: 
 

310/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig határozott időre bruttó havi 192.500 Ft 
megbízási díj ellenében Vojnits Csaba Ferenc okl. településmérnököt („egyéni vállalkozó”, 
székhely: 1201 Budapest, Vörösmarty utca 8/16., adószáma: 60039277-2-43) bízza meg a 
főépítészi feladatok ellátásával,  

2.) felhatalmazza az 1.) pontban foglaltak szerinti megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal  
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.4.  Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, 

valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 19/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
19/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) és az abban foglalt anyakönyvi 
eseményekre vonatkozó térítési díjakat (a továbbiakban: térítési díj) az R. 5. § (4) bekezdése 
értelmében felülvizsgálta, melynek eredményeképpen megállapítja, hogy a térítési díjak mértékét a 
2023. évre változatlanul fenntartja, és a rendelet tartalmában módosítást nem eszközöl. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

311/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
19/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) és az abban foglalt anyakönyvi 
eseményekre vonatkozó térítési díjakat (a továbbiakban: térítési díj) az R. 5. § (4) bekezdése 
értelmében felülvizsgálta, melynek eredményeképpen megállapítja, hogy a térítési díjak mértékét a 
2023. évre változatlanul fenntartja, és a rendelet tartalmában módosítást nem eszközöl. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: --- 
 
 
Napirend tárgya: 
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4.5.  Tárgy: 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló ..../2022  (......) önkormányzati 
rendelettervezet 

  
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre:  
.../2022. (....) önkormányzati rendelet a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 
 
Jelen rendelet hatálya kiterjed az Ócsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által 
foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 

2. § 
 
A Hivatal 2023. évi munkarendjében a nyári időszakban az igazgatási szünet 2023. július 31. napjától 
2023. augusztus 11. napjáig tart. 

3. § 
 
A Hivatal 2023. évi munkarendjében a téli időszakban az igazgatási szünet 2023. december 18. 
napjától 2023. december 29. napjáig tart. 

4. § 
 
A Hivatal a 2-3. §-ban meghatározott igazgatási szünet tartama alatt csökkentett létszámmal – 
ügyeleti rendszerben – gondoskodik az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést 
igénylő feladatok ellátásáról. 

5. § 
 
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. január 2. napján hatályát veszti. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
29/2022. (XI. 5.) önkormányzati rendelet a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 
 
Jelen rendelet hatálya kiterjed az Ócsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által 
foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 

2. § 
 
A Hivatal 2023. évi munkarendjében a nyári időszakban az igazgatási szünet 2023. július 31. napjától 
2023. augusztus 11. napjáig tart. 

3. § 
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A Hivatal 2023. évi munkarendjében a téli időszakban az igazgatási szünet 2023. december 18. 
napjától 2023. december 29. napjáig tart. 

4. § 
 
A Hivatal a 2-3. §-ban meghatározott igazgatási szünet tartama alatt csökkentett létszámmal – 
ügyeleti rendszerben – gondoskodik az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést 
igénylő feladatok ellátásáról. 

5. § 
 
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. január 2. napján hatályát veszti. 
 
 
Napirend tárgya: 
4.6.  Tárgy: Döntés az illetményalap 2022. évre történő megállapításáról 

 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, javasolja az illetményalap 80.000 Ft-
ra való megemelését. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1. napjától 2023. 
december 31. napjáig terjedő határozott időre 80.000 Ft-ban állapítja meg.  

2.) az 1.) pontban meghatározottak finanszírozásához a 2023. évi költségvetésben biztosítja az 
emeléshez szükséges mértékű előirányzatot. 

3.) felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előkészítésekor legyen figyelemmel az 1.)-2.) 
pontban foglaltakra. 

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

312/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1. napjától 2023. 
december 31. napjáig terjedő határozott időre 80.000 Ft-ban állapítja meg.  

2.) az 1.) pontban meghatározottak finanszírozásához a 2023. évi költségvetésben biztosítja az 
emeléshez szükséges mértékű előirányzatot. 

3.) felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előkészítésekor legyen figyelemmel az 1.)-2.) 
pontban foglaltakra. 

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal és 2022. december 31. 
Felelős: 1.)-2.) ---, 3.) jegyző 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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1.) jóváhagyja Ócsa Város Jegyzője abbéli javaslatát, hogy az Ócsai Polgármesteri Hivatalnál 
foglalkoztatott valamennyi köszszolgálati és munkaviszonyban lévő dolgozó illetménye és 
munkabére 2023. március 1. napjától kezdődően egységesen 20-20 %-kal megemelésre 
kerüljön. 

2.) az 1.) pontban meghatározottak finanszírozásához a 2023. évi költségvetésben biztosítja az 
emeléshez szükséges havi 1.991.363 Ft mértékű előirányzatot. 

3.) felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előkészítésekor legyen figyelemmel az 1.)-2.) 
pontban foglaltakra. 

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

313/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) jóváhagyja Ócsa Város Jegyzője abbéli javaslatát, hogy az Ócsai Polgármesteri Hivatalnál 
foglalkoztatott valamennyi köszszolgálati és munkaviszonyban lévő dolgozó illetménye és 
munkabére 2023. március 1. napjától kezdődően egységesen 20-20 %-kal megemelésre 
kerüljön. 

2.) az 1.) pontban meghatározottak finanszírozásához a 2023. évi költségvetésben biztosítja az 
emeléshez szükséges havi 1.991.363 Ft mértékű előirányzatot. 

3.) felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előkészítésekor legyen figyelemmel az 1.)-2.) 
pontban foglaltakra. 

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal 
Felelős: 1.)-2.)---, 3.) polgármester  
 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
.../2022. (....) önkormányzati rendelet a köztisztviselői illetményalapról  
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed az Ócsai Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre. 
 

2. § 
 
A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2023. évben 80.000 Ft. 

 
3.§ 

 
E rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba és 2024. január 1. napján hatályát veszti. 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
30/2022. (XI. 5.) önkormányzati rendelet a köztisztviselői illetményalapról  
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed az Ócsai Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre. 
 

2. § 
 
A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2023. évben 80.000 Ft. 

 
3.§ 

 
E rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba és 2024. január 1. napján hatályát veszti. 
 
 
Napirend tárgya: 
4.7.  Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (…..) önkormányzati 

rendelet-tervezete az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. 
évi illetmény-kiegészítéséről 

 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság tárgyalta, javasolja 
elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre:  
.../2022. (....) önkormányzati rendelet az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők 2023. évi illetmény-kiegészítéséről 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

E rendelet hatálya az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki és 
rendelkezéseit a 2023. tárgyévre kell alkalmazni. 
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2. Az illetménykiegészítés mértéke 
 

2. § 
 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 2023. évben 
az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 
 

3. § 
 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 2023. évben az 
illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 
 

3. Záró rendelkezések 
 

4. § 
 

E rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba és 2024. január 1. napján hatályát veszti. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
31/2022. (XI. 5.) önkormányzati rendelet az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők 2023. évi illetmény-kiegészítéséről 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

E rendelet hatálya az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki és 
rendelkezéseit a 2023. tárgyévre kell alkalmazni. 
 

2. Az illetménykiegészítés mértéke 
 

2. § 
 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 2023. évben 
az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 
 

3. § 
 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 2023. évben az 
illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 
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3. Záró rendelkezések 
 

4. § 
 

E rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba és 2024. január 1. napján hatályát veszti. 
 
 
Napirend tárgya: 
4.8.  Tárgy: Beszámoló az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2022. évben végzett tevékenységéről 

 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Krisztián László képviselő: A közterület-felügyelői résznél a kiszabott bírság az előző évekhez 
képest kevesebb. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Igen, mert a Képviselő-testület kényszer hatására módosította a 
behajtási engedélyről szóló rendeletét és már nem szedhet díjat, ezért mindenki ki is kéri 
térítésmentesen a behajtási engedélyt. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2022. évben 
végzett tevékenységéről szóló – a napirend mellékleteként csatolt – beszámolót jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

314/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2022. évben 
végzett tevékenységéről szóló – a napirend mellékleteként csatolt – beszámolót jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határidő: --- 
Felelős: jegyző 
 
 
Napirend tárgya: 
4.9.  Tárgy: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2022. évre szóló Kockázatelemzésének elfogadása 

 
Krisztián László képviselő: A bankfiók megszűnése miatt kérdezi, hogy nem volt megfontolva, 
hogy váltsanak-e bankot? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Mivel a kézpénzforgalom minimálisra csökkent, így idővel ennek a 
kockázata is csökkent. Ügyet intézni és pénzt felvenni Dabasra járna a kollégák. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha egyéb kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 
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a 2022. költségvetési évre elkészített Kockázatelemzés elnevezésű dokumentumot jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

315/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 
a 2022. költségvetési évre elkészített Kockázatelemzés elnevezésű dokumentumot jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Napirend tárgya: 
4.10.  Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 

 
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 úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzatát a határozat mellékletét képező tartalommal 2022. december 1. naptól 
kezdődő hatállyal határozatlan időre elfogadja. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

316/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzatát a határozat mellékletét képező tartalommal 2022. december 1. naptól 
kezdődő hatállyal határozatlan időre elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: --- 
 
 
Napirend tárgya: 
4.11.  Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 23/2019. (X. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
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Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
.../2022. (....) önkormányzati rendelet Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2012. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
23/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. függeléke helyébe e rendelet 1. 
függeléke lép. 
 

2. § 

Az Ör. 3. függeléke helyébe e rendelet 2. függeléke lép. 
 

3. § 

Az Ör. 10. függeléke helyébe e rendelet 3. függeléke lép. 
 

4. § 

 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
32/2022. (XI. 5.) önkormányzati rendelet Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2012. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

5. § 
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
23/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. függeléke helyébe e rendelet 1. 
függeléke lép. 
 

6. § 
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Az Ör. 3. függeléke helyébe e rendelet 2. függeléke lép. 
 

7. § 

Az Ör. 10. függeléke helyébe e rendelet 3. függeléke lép. 
 

8. § 

 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Napirend tárgya: 
4.12.  Tárgy: Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint az Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői munkabérének és költségtérítésének 
felülvizsgálata 

 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, 
elfogadásra javasolja. 
 
Krisztián László képviselő: Ha esetleg olyan személy nyújtana be pályázatot, aki nem ócsai, akkor 
gondolja, hogy a költségtérítésen majd még lehet változtatni. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Persze, amikor döntenek majd róla, akkor. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100 %-os tulajdonosa, e jogkörében eljárva 

1.) Paksi Zita, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjének munkabérét felülvizsgálta, és 2023. január 1. napjától kezdődő 
hatállyal az ügyvezetői munkakör betöltéséért bruttó 568.560 Ft/hó munkabért állapít meg, 

2.) az ügyvezető részére 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal 60.000 Ft/hó mértékű 
üzemanyag-költségtérítést állapít meg, 

1.) felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződéssel és munkaköri leírással kapcsolatos 
adminisztrációs feladatok ellátására. 

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

317/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100 %-os tulajdonosa, e jogkörében eljárva 

1.) Paksi Zita, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjének munkabérét felülvizsgálta, és 2023. január 1. napjától kezdődő 
hatállyal az ügyvezetői munkakör betöltéséért bruttó 568.560 Ft/hó munkabért állapít meg, 
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2.) az ügyvezető részére 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal 60.000 Ft/hó mértékű 
üzemanyag-költségtérítést állapít meg, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződéssel és munkaköri leírással kapcsolatos 
adminisztrációs feladatok ellátására. 

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal és 2022. december 31. 
Felelős: 1.)-2.)---, 3.) polgármester 
 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 100 %-os tulajdonosa, e jogkörében eljárva 

1.) a Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mindenkori ügyvezetője 
munkabérét 2023. január 1. napjától kezdődő hatállyal az ügyvezetői munkakör betöltéséért 
bruttó 568.560 Ft/hó mértékben állapítja meg, 

2.) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mindenkori 
ügyvezetőjének üzemanyag-költségtérítésének mértékét 2023. január 1. napjától kezdődő 
hatállyal 30.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

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

318/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 100 %-os tulajdonosa, e jogkörében eljárva 

1.) a Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mindenkori ügyvezetője 
munkabérét 2023. január 1. napjától kezdődő hatállyal az ügyvezetői munkakör betöltéséért 
bruttó 568.560 Ft/hó mértékben állapítja meg, 

2.) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mindenkori 
ügyvezetőjének üzemanyag-költségtérítésének mértékét 2023. január 1. napjától kezdődő 
hatállyal 30.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2023. január 1. napjától folyamatos 
Felelős: 1.)-2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.13.  Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő vagyonra 

vagyonbiztosítás kötéséről 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, javasolja 
elfogadásra. 
 
Balló Benő képviselő: Kérdezi, hogy eddig is volt ilyen? 
 
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető: Igen, három évre kötik, most járt le. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha egyéb kérdés nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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1.) Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő (ingó és ingatlan) vagyonra vagyonbiztosítást köt a 
Generali Biztosító Zrt.-vel 2023. január 1. napjától 3 év határozott időre a mellékelten csatolt 
árajánlatban foglalt díjszabás, kockázatviselés és feltételek szerint. 
2.) megbízza az All Risk Bróker Biztosítási Alkusz Kft.-t a szerződéskötéshez szükséges 
adminisztrációs feladatok ellátásával. A megbízás ingyenes. 
3.) felhatalmazza a polgármestert az 1.)-2.) pontban foglalt szerződések aláírására. 

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

319/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő (ingó és ingatlan) vagyonra vagyonbiztosítást köt a 
Generali Biztosító Zrt.-vel 2023. január 1. napjától 3 év határozott időre a mellékelten csatolt 
árajánlatban foglalt díjszabás, kockázatviselés és feltételek szerint. 
2.) megbízza az All Risk Bróker Biztosítási Alkusz Kft.-t a szerződéskötéshez szükséges 
adminisztrációs feladatok ellátásával. A megbízás ingyenes. 
3.) felhatalmazza a polgármestert az 1.)-2.) pontban foglalt szerződések aláírására. 

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal és 2022. november 30. 
Felelős: 1.)-2.)---, 3.) polgármester  
 
 
Napirend tárgya: 
4.14.  Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának t ulajdonában lévő Ócsai Szociális 

Lakópark vagyonra vagyonbiztosítás kötéséről 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, javasolja 
elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő „Ócsai Szociális Lakópark (ingó és ingatlan) 
vagyonára vagyonbiztosítást köt a Generali Biztosító Zrt.-vel 2023. január 1. napjától 3 év határozott 
időre a mellékelten csatolt árajánlatban foglalt díjszabás, kockázatviselés és feltételek szerint. 
2.) megbízza az All Risk Bróker Biztosítási Alkusz Kft.-t a szerződéskötéshez szükséges 
adminisztrációs feladatok ellátásával. A megbízás ingyenes. 
3.) felhatalmazza a polgármestert az 1.)-2.) pontban foglalt szerződések aláírására. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

320/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő „Ócsai Szociális Lakópark (ingó és ingatlan) 
vagyonára vagyonbiztosítást köt a Generali Biztosító Zrt.-vel 2023. január 1. napjától 3 év határozott 
időre a mellékelten csatolt árajánlatban foglalt díjszabás, kockázatviselés és feltételek szerint. 
2.) megbízza az All Risk Bróker Biztosítási Alkusz Kft.-t a szerződéskötéshez szükséges 
adminisztrációs feladatok ellátásával. A megbízás ingyenes. 
3.) felhatalmazza a polgármestert az 1.)-2.) pontban foglalt szerződések aláírására. 
 
Határidő: 1.)-3.) azonnal és 2022. november 30. 
Felelős: 1.)-2.)---, 3.) polgármester  
 
 
Napirend tárgya: 
4.15.  Tárgy: Döntés az Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő ócsai 1918/2 hrsz. alatt 

nyilvántartott, természetben a 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám alatt található 

ügyfélszolgálati helyiség épületében található 11,39 m2 alapterületű irodahelyiség bérbe 
adásáról 

 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, javasolja 
elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy 2023. január 01. napjától 5 év határozott időre ingatlanbérleti szerződést kíván 
kötni a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel (2360 Gyál, Kőrösi út 190.) az ócsai 1918/2 
hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám alatt található 
ügyfélszolgálati helyiség épületében található 11,39 m2 alapterületű irodahelyiség vonatkozásában. A 
bérleti díj összege 15.000,- Ft/hó összegben kerül megállapításra, amely magában foglalja a földgáz 
és elektromos áramfogyasztás díját és amely évente az infláció mértékével automatikusan emelkedik. 
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt szerződés elkészítésére és annak aláírására. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

321/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy 2023. január 01. napjától 5 év határozott időre ingatlanbérleti szerződést kíván 
kötni a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel (2360 Gyál, Kőrösi út 190.) az ócsai 1918/2 
hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám alatt található 
ügyfélszolgálati helyiség épületében található 11,39 m2 alapterületű irodahelyiség vonatkozásában. A 
bérleti díj összege 15.000,- Ft/hó összegben kerül megállapításra, amely magában foglalja a földgáz 
és elektromos áramfogyasztás díját és amely évente az infláció mértékével automatikusan emelkedik. 
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt szerződés elkészítésére és annak aláírására. 
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Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.16. Tárgy: Az Egészségház helyiségeinek bérleti díjának felülvizsgálata 

 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, nem született döntés. 
 
Bukodi Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy egy Gazdasági Bizottságnak csak kellene 
valamilyen döntést hoznia. Azt mondta, hogy nem érti miért van különbség bérlő és bérlő között. 
Az egyiknek 20 %-ot a másiknak 30%-ot emelnének. Icsó László Csaba képviselő úrnak volt egy 
javaslata, hogy legyen 25 %.  
 
Krisztián László képviselő: Egyetért polgármester úrral, hogy legyen egységes. 
 
Bukodi Károly polgármester: Javasolja, hogy legyen 30 % minden bérlőnek. Ha kérdés, észrevétel 
nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az 
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban Kft.) 100 %-os tulajdonosa, a Kft. 
kizárólagos tulajdonában lévő 1899/5 hrsz. alatt nyilvántartott ún. Egészségház helyiségeinek 
bérbeadása vonatkozásában a felmerülő díjakat 2023. január 1. napjától az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 

a)  

 Bérleti díj (Ft) 

Házi orvosok 60.500 

Fogorvosok 61.400 
 

Önkormányzat 3.343.200 

 
b)  

 Bérleti díj (Ft) Közüzemi díjak(Ft) Takarítás díja(Ft) Összesen(Ft) 

Ügyelet 181.100 154.100 59.100 394.300 

 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

322/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. (a továbbiakban Kft.) 100 %-os tulajdonosa, a Kft. kizárólagos tulajdonában lévő 1899/5 hrsz. 
alatt nyilvántartott ún. Egészségház helyiségeinek bérbeadása vonatkozásában a felmerülő díjakat 
2023. január 1. napjától az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

c)  

 Bérleti díj (Ft) 

Házi orvosok 60.500 
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Fogorvosok 61.400 
 

Önkormányzat 3.343.200 

 
d)  

 Bérleti díj (Ft) Közüzemi díjak(Ft) Takarítás díja(Ft) Összesen(Ft) 

Ügyelet 181.100 154.100 59.100 394.300 

 
Határidő: 2023. január 1. napjától folyamatos 
Felelős: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
 
Napirend tárgya: 
4.17.  Tárgy: Az ócsai 046/50 hrsz.-ú erdő művelési ágú ingatlan Ócsa Város Önkormányzat 

632/1581 tulajdoni hányadát képező részének értékesítése 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, értékesítésre javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, javasolja az 
értékesítést. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy az ócsai 46/50 hrsz. alatt nyilvántartott erdő művelési ágú 1 ha 6635 m2 

nagyságú ingatlan az Ócsa Város Önkormányzat 632/1581 tulajdoni hányadát Miklósné 
Orgován Jolán ingatlanforgalmi értékbecslő által készített ingatlanforgalmi értékbecslés 
alapján meghatározott értéken, azaz 3.327.000,- Ft vételárért értékesíteni kívánja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy keresse meg Kánai Gergely kérelmezőt és 
tájékoztassa az 1.) pontban meghatározott értékesítési árról azzal, hogy amennyiben 
annak mértékét elfogadja és a tulajdonostársak nem kívánnak élni elővásárlási jogukkal, 
akkor felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 

3.) úgy dönt, hogy az 1.)-2.) pontban foglaltak szerinti adásvételi szerződés elkészítésével 
és a földhivatali bejegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségek és díjak teljes 
egészében a vevőt terhelik. 

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

323/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy az ócsai 46/50 hrsz. alatt nyilvántartott erdő művelési ágú 1 ha 6635 m2 

nagyságú ingatlan az Ócsa Város Önkormányzat 632/1581 tulajdoni hányadát Miklósné 
Orgován Jolán ingatlanforgalmi értékbecslő által készített ingatlanforgalmi értékbecslés 
alapján meghatározott értéken, azaz 3.327.000,- Ft vételárért értékesíteni kívánja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy keresse meg Kánai Gergely kérelmezőt és 
tájékoztassa az 1.) pontban meghatározott értékesítési árról azzal, hogy amennyiben 
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annak mértékét elfogadja és a tulajdonostársak nem kívánnak élni elővásárlási jogukkal, 
akkor felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 

3.) úgy dönt, hogy az 1.)-2.) pontban foglaltak szerinti adásvételi szerződés elkészítésével 
és a földhivatali bejegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségek és díjak teljes 
egészében a vevőt terhelik. 

 
Határidő: 1.)-3) azonnal 
Felelős: 1.)---; 2.)-3.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 

4.19.  Tárgy: Döntés fogorvosi praxisjog átruházásának jóváhagyásáról és a feladatellátási 
szerződés módosításáról 

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

1.) a 2364 Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatti telephelyen területi ellátási kötelezettséggel 
működő, II. számú vegyes fogászati alapellátási körzet vonatkozásában Dr. Kasza-Tóth 
Ágnes (pecsétszáma: 92843) - aki a szolgáltatást a továbbiakban is a DENTAL KINGS 
GLOBAL Korlátolt Felelősségű Társaság alkalmazásában végzi – 2023. március 1. napi 
hatállyal történő praxisjog szerzését elfogadja és egyben jóváhagyja,  

2.) az 1.) pontban foglaltakra hivatkozással felhatalmazza Ócsa Város Önkormányzata, valamint 
a DENTAL KINGS GLOBAL Korlátolt Felelősségű Társaság közötti – mellékelten csatolt 
tartalommal és feltételek szerinti – feladatellátási előszerződés, továbbá a 2019. március 1. 
napján kelt feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyú 
szerződés aláírására. 

3.) – amennyiben az Országos Kórházi Főigazgatóság az 1.) pontban foglaltak szerinti 
feladatellátási előszerződést jóváhagyja, akkor felhatalmazza ugyanazon tartalom szerint 
készítendő feladatellátási szerződés aláírására. 

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

324/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a 2364 Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatti telephelyen területi ellátási kötelezettséggel 
működő, II. számú vegyes fogászati alapellátási körzet vonatkozásában Dr. Kasza-Tóth 
Ágnes (pecsétszáma: 92843) - aki a szolgáltatást a továbbiakban is a DENTAL KINGS 
GLOBAL Korlátolt Felelősségű Társaság alkalmazásában végzi – 2023. március 1. napi 
hatállyal történő praxisjog szerzését elfogadja és egyben jóváhagyja,  

2.) az 1.) pontban foglaltakra hivatkozással felhatalmazza Ócsa Város Önkormányzata, valamint 
a DENTAL KINGS GLOBAL Korlátolt Felelősségű Társaság közötti – mellékelten csatolt 
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tartalommal és feltételek szerinti – feladatellátási előszerződés, továbbá a 2019. március 1. 
napján kelt feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyú 
szerződés aláírására. 

3.) – amennyiben az Országos Kórházi Főigazgatóság az 1.) pontban foglaltak szerinti 
feladatellátási előszerződést jóváhagyja, akkor felhatalmazza ugyanazon tartalom szerint 
készítendő feladatellátási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal, 3.) Országos Kórházi Főigazgatóság jóváhagyását követően azonnal 
Felelős: 1.)----, 2.)-3.) polgármester 
 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) elfogadja és egyben jóváhagyja, hogy a NEAK 130096151 számú ócsai I. számú vegyes 
fogászati alapellátási körzetben dr. Pongor Anna szülési szabadsága alatt 2023. március 1. 
napjától kezdődően Dr. Kropog Anna (pecsétszám: 94974) látja el a tartós helyettesítést., aki 
a szolgáltatást a továbbiakban is a DENTAL KINGS GLOBAL Korlátolt Felelősségű 
Társaság alkalmazásában végzi. 

2.) az 1.) pontban foglaltakra hivatkozással Ócsa Város Önkormányzata, valamint a DENTAL 
KINGS GLOBAL Korlátolt Felelősségű Társaság között területi ellátási kötelezettséggel 
működő fogászati alapellátásra 2021. február 26. napján kötött Feladat-ellátási szerződést a 
jelen napirend mellékleteként csatolt formában megfelelően módosítja.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pontban meghatározott szerződésmódosítás aláírására. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

325/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) elfogadja és egyben jóváhagyja, hogy a NEAK 130096151 számú ócsai I. számú vegyes 
fogászati alapellátási körzetben dr. Pongor Anna szülési szabadsága alatt 2023. március 1. 
napjától kezdődően Dr. Kropog Anna (pecsétszám: 94974) látja el a tartós helyettesítést., aki 
a szolgáltatást a továbbiakban is a DENTAL KINGS GLOBAL Korlátolt Felelősségű 
Társaság alkalmazásában végzi. 

2.) az 1.) pontban foglaltakra hivatkozással Ócsa Város Önkormányzata, valamint a DENTAL 
KINGS GLOBAL Korlátolt Felelősségű Társaság között területi ellátási kötelezettséggel 
működő fogászati alapellátásra 2021. február 26. napján kötött Feladat-ellátási szerződést a 
jelen napirend mellékleteként csatolt formában megfelelően módosítja.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pontban meghatározott szerződésmódosítás aláírására. 
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal, 3.) azonnal 
Felelős: 1.)-2.)----, 3.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.20.  Tárgy: Karácsonyi csomag juttatása szociálisan rászorult személyek részére 

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

1.) Ócsa közigazgatási területén belül lakó - ócsai lakcímmel rendelkező -, nehéz szociális 
helyzetben lévő családok és egyedül élő személyek részére 2022. december hónapban 
egyszeri alkalommal természetbeni támogatásként összesen max. 1.000.000 Ft keretösszeg 
értékben élelmiszercsomagot biztosít az alábbiak szerint: 

- a gyermek nélküli, vagy egyedül élő rászoruló személyek számára az 1. csomag 
(bruttó: 5.820 Ft), 

- az 1-2. gyermekkel rendelkező rászoruló családok számára a 2. csomag (bruttó: 6.680 
Ft), továbbá  

- a 3 vagy több gyermekkel rendelkező családok számára a 3. csomag (bruttó: 7.340 
Ft) kerül megrendelésre. 

2.) az Ócsai Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője közreműködésével kiválasztott 
szociálisan rászorulók 1.) pontban foglaltak szerinti természetbeni ellátása érdekében 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy Ócsa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 
tervezett dologi kiadásokon belül a szociális juttatások terhére 1.000.000 Ft keretösszegig a 
rászorulók ellátásáról az R1 Gastro Hungary Kft. bevonásával gondoskodjon.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.)-2.) pontban foglaltak szerinti – R1 Gastro Hungary 
Kft-vel kötendő – szerződés elkészítésére és aláírására. 

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

326/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) Ócsa közigazgatási területén belül lakó - ócsai lakcímmel rendelkező -, nehéz szociális 

helyzetben lévő családok és egyedül élő személyek részére 2022. december hónapban 
egyszeri alkalommal természetbeni támogatásként összesen max. 1.000.000 Ft keretösszeg 
értékben élelmiszercsomagot biztosít az alábbiak szerint: 

- a gyermek nélküli, vagy egyedül élő rászoruló személyek számára az 1. csomag 
(bruttó: 5.820 Ft), 

- az 1-2. gyermekkel rendelkező rászoruló családok számára a 2. csomag (bruttó: 6.680 
Ft), továbbá  

- a 3 vagy több gyermekkel rendelkező családok számára a 3. csomag (bruttó: 7.340 
Ft) kerül megrendelésre. 

2.) az Ócsai Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője közreműködésével kiválasztott 
szociálisan rászorulók 1.) pontban foglaltak szerinti természetbeni ellátása érdekében 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy Ócsa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 
tervezett dologi kiadásokon belül a szociális juttatások terhére 1.000.000 Ft keretösszegig a 
rászorulók ellátásáról az R1 Gastro Hungary Kft. bevonásával gondoskodjon.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.)-2.) pontban foglaltak szerinti – R1 Gastro Hungary 
Kft-vel kötendő – szerződés elkészítésére és aláírására. 
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Határidő: 1.)- 3.) azonnal és 2022. december 31. 
Felelős:  1.)-3.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.21.  Tárgy: Döntés az ócsai körforgalom kivitelezése tárgyban kivitelező kiválasztásáról 

 
Bukodi Károly polgármester: Többször elmondta már a véleményét a témában. A bizottsági 
elnököket kérdezi. 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, nem javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és nem támogatja. 
 
Krisztián László képviselő: Elmondja, hogy most decemberben bármikor lehetnek fagyok. Az oda 
telepített növények kibírják ezt. 
 
Bukodi Károly polgármester: Arról lenne szó, hogy most megrendelik ezért az összegért, mert 
dolgoztak vele eleget és nem most telepítik, hanem tavasszal. Ha ezt most nem fogadják el, akkor 
nem tudni, hogy milyen áron vállalják a telepítést jövőre. Ha a Képviselő-testület ezt most nem 
fogadja el, akkor bohócot csinál azokból, akik dolgoztak ezzel és a lakosságból. Erre most van meg 
a pénz, most lehet megcsinálni ezen az áron. 
 
Balló Benő képviselő: Akkor megrendelnék most, a kifizetés meg teljesítést követően és akkor 
telepítik, mikor mondja az önkormányzat. 
 
Bukodi Károly polgármester: Nyilván nem most télen telepítenék. Ha több kérdés, észrevétel 
nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 4604 számú, Magyar Állam kizárólag tulajdonában és a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. kezelésében lévő közút Budapest felé vezető szakaszán található első 
körforgalom környezetének Mónusné Török Eszter pályamunkája alapján készített 
tervdokumentáció és műszaki tartalom alapján  és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. PES-
2117-2/2022. iktatószám alatt megküldött közútkezelői állásfoglalásban foglalt feltételek 
maximális megtartása mellett  a kivitelezési feladatok teljes körű elvégzésével Leber-
Mogyorósi Dóra e.v.-t bízza meg. A vállalkozási díj: bruttó 18.943.003 Ft, amelyet Ócsa 
Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást 
követően a beruházási kiadások terhére biztosítja. A kivitelezés határidejeként 2023. április 
30. napját határozza meg. 

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

 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 4 tartózkodó szavazattal a következő 
határozatot elvetette: 
 

327/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 



35 

 

1.) úgy dönt, hogy a 4604 számú, Magyar Állam kizárólag tulajdonában és a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. kezelésében lévő közút Budapest felé vezető szakaszán található első 
körforgalom környezetének Mónusné Török Eszter pályamunkája alapján készített 
tervdokumentáció és műszaki tartalom alapján  és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. PES-
2117-2/2022. iktatószám alatt megküldött közútkezelői állásfoglalásban foglalt feltételek 
maximális megtartása mellett  a kivitelezési feladatok teljes körű elvégzésével Leber-
Mogyorósi Dóra e.v.-t bízza meg. A vállalkozási díj: bruttó 18.943.003 Ft, amelyet Ócsa 
Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást 
követően a beruházási kiadások terhére biztosítja. A kivitelezés határidejeként 2023. április 
30. napját határozza meg. 

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

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.)-3.) polgármester 
 
Bukodi Károly polgármester: Annyit szeretne kérni a tisztelt Képviselő-testülettől, hogy ne 
szívassák már. Ez egy feladat volt, dolgoztak vele, nem keveset, most pedig nem szavazzák meg. 
Elfogadja a döntést, de felháborítja, hogy dolgoztatják vele az apparátust és a végén nem szavazzák 
meg. A várost akarták szépíteni, amiben élnek és aminek a képviselői 
 
 
Napirend tárgya: 
4.22.  Tárgy: Az 1. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatellátásában bekövetkezett 

változások kapcsán a vonatkozó döntések meghozatala 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság támogatja a 
határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy a 2022. július 29. napján kelt Feladatellátási szerződést az 1. számú háziorvosi 
praxisban a háziorvosi feladatok ellátása tárgyban és a Feladatellátási szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetése elnevezésű dokumentum kezdő hatályát 2023. január 01. napra módosítja. 
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti Feladatellátási szerződés, valamint 
a Feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése elnevezésű dokumentum 
módosításának aláírására, valamint a szükséges adminisztrációs feladatok ellátására. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot elvetette: 
 

328/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy a 2022. július 29. napján kelt Feladatellátási szerződést az 1. számú háziorvosi 
praxisban a háziorvosi feladatok ellátása tárgyban és a Feladatellátási szerződés közös megegyezéssel 
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történő megszüntetése elnevezésű dokumentum kezdő hatályát 2023. január 01. napra módosítja. 
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti Feladatellátási szerződés, valamint 
a Feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése elnevezésű dokumentum 
módosításának aláírására, valamint a szükséges adminisztrációs feladatok ellátására. 
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.23.  Tárgy: Döntés az ócsai 2360/16 hrsz.-ú „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 

elnevezési kérelméről 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és a 
Levédia köz elnevezést javasolta. 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és támogatja a Levédia köz elnevezést. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Nagy Tamás, Nedeliczki Lilla és az IMESZ-CELL Kft. tulajdonában lévő ócsai 2360/16 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű 
közterületet Levédia köz-ként nevezi el, 

2. felkéri a Jegyzőt az 1.) pontban foglalt közterület elnevezésével kapcsolatos adminisztratív 
teendők elvégzésére. 

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

329/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Nagy Tamás, Nedeliczki Lilla és az IMESZ-CELL Kft. tulajdonában lévő ócsai 2360/16 

helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű 
közterületet Levédia köz-ként nevezi el, 

2. felkéri a Jegyzőt az 1.) pontban foglalt közterület elnevezésével kapcsolatos adminisztratív 
teendők elvégzésére. 

 
Határidő: 1.)-2) azonnal 
Felelős: 1.)-2.) jegyző 
 
 
Napirend tárgya: 
4.24.  Tárgy: Döntés a HAMSZA Kft. támogatási kérelméről 

 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
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Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a HAMSZA Kft. (Székhelye: 6000 Kecskemét, Jókai u. 40. fszt. 2., adószám: 12724833-2-03, 

képviseletében: Tóth Viktor ügyvezető igazgató) részére – Ócsa Város Önkormányzat 2023. 
évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások terhére – 2023. évben 3.099.000.-Ft, 
azaz havi 258.250.-Ft, azaz kettőszázötvennyolcezer kettőszázötven forint összegű 
működési támogatást nyújtson a helyi buszközlekedés zavartalan szolgáltatásához. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 
 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot elvetette: 
 

330/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a HAMSZA Kft. (Székhelye: 6000 Kecskemét, Jókai u. 40. fszt. 2., adószám: 12724833-2-03, 

képviseletében: Tóth Viktor ügyvezető igazgató) részére – Ócsa Város Önkormányzat 2023. 
évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások terhére – 2023. évben 3.099.000.-Ft, 
azaz havi 258.250.-Ft, azaz kettőszázötvennyolcezer kettőszázötven forint összegű 
működési támogatást nyújtson a helyi buszközlekedés zavartalan szolgáltatásához. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 
  
Határidő: 1.)-2.) azonnal   
Felelős: 1.) --- 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.25.  Tárgy: Döntés az UFÓ - Utcai Futás Ócsán Sportegyesület támogatási kérelméről 

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

1.) az UFÓ – Utcai Futás Ócsán Sportegyesület (Székhelye: 2364 Ócsa,  
Petőfi u. 8.A., adószám: 19038663-1-13, képviseletében: Fentor Csaba elnök) részére – Ócsa 
Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások terhére – 
2023. évben 400.000.-Ft, azaz négyszázezer forint összegű támogatást nyújtson az UFÓ – 
Utcai Futás Ócsán Sportegyesület által megrendezésre kerülő 8. UFÓ-Ócsa Futóverseny és a 
7. Pincesorfutás megszervezésére, lebonyolítására.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 
  
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot elvetette: 
 

331/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) az UFÓ – Utcai Futás Ócsán Sportegyesület (Székhelye: 2364 Ócsa,  

Petőfi u. 8.A., adószám: 19038663-1-13, képviseletében: Fentor Csaba elnök) részére – Ócsa 
Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások terhére – 
2023. évben 400.000.-Ft, azaz négyszázezer forint összegű támogatást nyújtson az UFÓ – 
Utcai Futás Ócsán Sportegyesület által megrendezésre kerülő 8. UFÓ-Ócsa Futóverseny és a 
7. Pincesorfutás megszervezésére, lebonyolítására.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 
  
Határidő: 1.)-2.) azonnal   
Felelős: 1.) --- 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.26. Tárgy: Döntés az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület – Újborkostoló- barangolás a 

nyitott pincék között rendezvényhez támogatási kérelméről 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület (Székhelye: 2364 Ócsa,  
Bajcsy-Zsilinszky u. 49., adószám: 18696822-1-13, képviseletében: Nyulas Pál elnök) részére 
– Ócsa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások 
terhére – 2022. évben 300.000.-Ft, azaz háromszázezer forint összegű támogatást nyújtson 
az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület által tervezett 4. Újborkostoló-barangolás a nyitott 
pincék között rendezvény lebonyolítása, megtartására. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 
  
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot elvetette: 
 

332/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület (Székhelye: 2364 Ócsa,  

Bajcsy-Zsilinszky u. 49., adószám: 18696822-1-13, képviseletében: Nyulas Pál elnök) részére 
– Ócsa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások 
terhére – 2022. évben 300.000.-Ft, azaz háromszázezer forint összegű támogatást nyújtson 
az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület által tervezett 4. Újborkostoló-barangolás a nyitott 
pincék között rendezvény lebonyolítása, megtartására. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 
  
Határidő: 1.)-2.) azonnal   
Felelős: 1.) --- 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
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4.27.  Tárgy: Döntés az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület – 2023. évi rendezvényeinek 
megvalósításához támogatási kérelméről 

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

1.) az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület (Székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 49., 
adószám: 18696822-1-13, képviseletében: Nyulas Pál elnök) részére – Ócsa Város 
Önkormányzat 2023. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások terhére – 2023. 
évben 800.000.-Ft, azaz nyolcszázezer forint összegű támogatást nyújt az Ócsa Öreghegyi 
Pincesor Egyesület által tervezett Orbán Napi Nyitott Pincék és Újborkostoló-barangolás a 
nyitott pincék között elnevezésű kettő rendezvény lebonyolítása, megtartására. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 
3.) úgy dönt, hogy – megfelelő költségvetési alátámasztás benyújtása esetén – a jövőben minden 

évben 800.000 Ft betervezésre kerül az Orbán Napi Nyitott Pincék és Újborkostoló-
barangolás a nyitott pincék között elnevezésű rendezvényekre. 

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

333/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület (Székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 49., 

adószám: 18696822-1-13, képviseletében: Nyulas Pál elnök) részére – Ócsa Város 
Önkormányzat 2023. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások terhére – 2023. 
évben 800.000.-Ft, azaz nyolcszázezer forint összegű támogatást nyújt az Ócsa Öreghegyi 
Pincesor Egyesület által tervezett Orbán Napi Nyitott Pincék és Újborkostoló-barangolás a 
nyitott pincék között elnevezésű kettő rendezvény lebonyolítása, megtartására. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 
3.) úgy dönt, hogy – megfelelő költségvetési alátámasztás benyújtása esetén – a jövőben minden 

évben 800.000 Ft betervezésre kerül az Orbán Napi Nyitott Pincék és Újborkostoló-
barangolás a nyitott pincék között elnevezésű rendezvényekre. 

  
Határidő: 1.)-2.) azonnal, 3.) folyamatos  
Felelős: 1.) --- 2.) polgármester, 3.) --- 
 
 
Napirend tárgya: 
4.28.  Tárgy: Döntés a DKMK – Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft. 

támogatási kérelméről 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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1.) A DKMK Kft. – Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft. (Székhelye: 
2371 Dabas, Petőfi Sándor utca 16., adószám: 25023390-2-13, képviseletében: Gogolák 
Gábor ügyvezető) részére – Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében 
céljelleggel juttatott támogatások terhére 300.000.-Ft, azaz háromszázezer forint összegű 
működési támogatást nyújtson a mentőkocsi folyamatos működésének biztosítása érdekében 
felmerült költségeik fedezetéhez.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 
  
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot elvetette: 
 

334/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) A DKMK Kft. – Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft. (Székhelye: 

2371 Dabas, Petőfi Sándor utca 16., adószám: 25023390-2-13, képviseletében: Gogolák 
Gábor ügyvezető) részére – Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében 
céljelleggel juttatott támogatások terhére 300.000.-Ft, azaz háromszázezer forint összegű 
működési támogatást nyújtson a mentőkocsi folyamatos működésének biztosítása érdekében 
felmerült költségeik fedezetéhez.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 
  
Határidő: 1.)-2.) azonnal   
Felelős: 1.) --- 2.) polgármester 

 
 

Napirend tárgya: 
4.29.  Tárgy: Döntés az Ócsai Madárvárta Egyesület támogatási kérelméről 

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

1.) az Ócsai Madárvárta Egyesület (Székhelye: 2364 Ócsa, Némedi köz 25., adószám: 
18663932-1-13, képviseletében: dr. Csörgő Tibor elnök) részére – Ócsa Város 
Önkormányzat 2023. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-
testületi keretösszeg terhére – 2023. évben, 400.000,-Ft azaz négyszázezer forint összegű 
támogatást nyújtson a tevékenységük további folytatásához, a működésükhöz szükséges 
megnövekedett rezsiköltségekre. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 
  
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot elvetette: 
 

335/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Madárvárta Egyesület (Székhelye: 2364 Ócsa, Némedi köz 25., adószám: 
18663932-1-13, képviseletében: dr. Csörgő Tibor elnök) részére – Ócsa Város 
Önkormányzat 2023. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-
testületi keretösszeg terhére – 2023. évben, 400.000,-Ft azaz négyszázezer forint összegű 
támogatást nyújtson a tevékenységük további folytatásához, a működésükhöz szükséges 
megnövekedett rezsiköltségekre. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 
  
Határidő: 1.)-2.) azonnal   
Felelős: 1.) --- 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 

4.30.  Tárgy: Döntés az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi tevékenységéről 
készített beszámolójának elfogadásáról és az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2023. évi támogatási kérelméről 

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

1.) az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (Székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 
43., képviseletében: Sándor István elnök) részére – Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg terhére – 
2023. évben, 2.530.000,-Ft azaz Kettőmillió-ötszázharmincezer forint összegű támogatást 
nyújtson az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez célzottan az alábbi 
megoszlásban: 
- tiszteletdíjak finanszírozása: 1.380.000 Ft 
- útiköltségtérítés: 300.000 Ft 
- Telefonszámla + internet: 150.000 Ft 
- Hagyományőrzés, rendezvény: 300.000 Ft 
- Roma nyelvű kiadvány, képkiállítás: 290.000 Ft  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pontban foglaltak szerinti támogatási szerződés 
megkötésére, illetve aláírására. 

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

336/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (Székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 

43., képviseletében: Sándor István elnök) részére – Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg terhére – 
2023. évben, 2.530.000,-Ft azaz Kettőmillió-ötszázharmincezer forint összegű támogatást 
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nyújtson az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez célzottan az alábbi 
megoszlásban: 
- tiszteletdíjak finanszírozása: 1.380.000 Ft 
- útiköltségtérítés: 300.000 Ft 
- Telefonszámla + internet: 150.000 Ft 
- Hagyományőrzés, rendezvény: 300.000 Ft 
- Roma nyelvű kiadvány, képkiállítás: 290.000 Ft  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pontban foglaltak szerinti támogatási szerződés 
megkötésére, illetve aláírására. 

  
Határidő: 1.)-2.) azonnal   
Felelős: 1.)-2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.31.  Tárgy: Döntés Ócsa ÖTE támogatás iránti kérelméről 

 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Kérdezi, hogy a szertár építéséről van hír? 
 

Bukodi Károly polgármester: Nincs róla tudomása. Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a 
következőre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Székhelye: 2364 Ócsa, Kiss János utca 64., adószám: 
18943595-1-13, képviseletében: Bulátkó Csaba elnök) részére – Ócsa Város Önkormányzat 
2023. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások terhére 600.000.-Ft, azaz 
hatszázezer forint összegű működési támogatást nyújt az önkéntes tűzoltási tevékenység 
folyamatos működésének biztosítása érdekében felmerült költségeik fedezetéhez.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 
  
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot elvetette: 
 

337/2022. (XI. 30.) ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) Az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Székhelye: 2364 Ócsa, Kiss János utca 64., adószám: 

18943595-1-13, képviseletében: Bulátkó Csaba elnök) részére – Ócsa Város Önkormányzat 
2023. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások terhére 600.000.-Ft, azaz 
hatszázezer forint összegű működési támogatást nyújt az önkéntes tűzoltási tevékenység 
folyamatos működésének biztosítása érdekében felmerült költségeik fedezetéhez.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 
  
Határidő: 1.)-2.) azonnal   
Felelős: 1.) --- 2.) polgármester 
 

5. Interpellációk 
6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
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7. Egyebek 
 
A napirendek megtárgyalását követően a polgármester zárt ülést rendelt el. 
 

k.m.f. 
 
 

 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


