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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. december 14. napján tartott 
rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 
Murinainé Murár Emília  alpolgármester 
Balló Benő képviselő 
Darócziné Kozma Judit képviselő 
dr. Gallai Zoltán képviselő 
Krisztián László képviselő 
Török László képviselő 
Valóczki Melinda Andrea képviselő 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
8 fővel határozatképes, távol van Icsó László Csaba képviselő, aki írásban jelezte, hogy nem tud 
jelen lenni. Kérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatosan van-e bárkinek észrevétele, javaslata? Ha 
nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet tárgyalásra elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta:  
 

367/2022. (XII. 14.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet tárgyalásra elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 

Napirendi javaslat 
 
1. Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jogutódlással történő megszüntetése 

tárgyban a szükséges döntések meghozatala 
 
Napirend tárgya: 
1. Tárgy: Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jogutódlással történő megszüntetése 
tárgyban a szükséges döntések meghozatala 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend mellékleteként csatolt 2023. január 
1. napjától határozatlan időre szóló Ócsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát 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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368/2022. (XII. 14.) számú ÖK Határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend mellékleteként csatolt 2023. január 
1. napjától határozatlan időre szóló Ócsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát elfogadja. 
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre:  
…/2022. (…..) önkormányzati rendelete az Ócsa Város Önkormányzat 100 %-os 
tulajdonában álló Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
önkormányzati feladatellátásának önkormányzati költségvetési szerv által történő 
átvételéről 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában kapott jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 11/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaságot (székhelye: 2364 Ócsa, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 2., cégjegyzékszáma: 13-09-116782, főtevékenysége: TEÁOR'08 8130 
Zöldterület-kezelés, adószáma: 14142716-2-13) 2022. december 31. napjával az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 9/A. alcíme alapján megszünteti. Az Ócsa 
Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság által ellátott önkormányzati feladatot 
2023. január 1-jétől (mint a feladat átvételének időpontja) az Ócsai Polgármesteri Hivatal mint 
átvevő központi költségvetési szerv látja el. 
 

2. § 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben Ócsa 
Város Önkormányzatát Ócsa Város Polgármestere képviseli. 
 

3. §  
 

Az átvételi felelős Ócsa Város Jegyzője, mint az átvevő költségvetési szerv vezetője. 
 

4. § 
  
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
33/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az Ócsa Város Önkormányzat 100 %-os 
tulajdonában álló Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
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önkormányzati feladatellátásának önkormányzati költségvetési szerv által történő 
átvételéről 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában kapott jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 11/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaságot (székhelye: 2364 Ócsa, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 2., cégjegyzékszáma: 13-09-116782, főtevékenysége: TEÁOR'08 8130 
Zöldterület-kezelés, adószáma: 14142716-2-13) 2022. december 31. napjával az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 9/A. alcíme alapján megszünteti. Az Ócsa 
Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság által ellátott önkormányzati feladatot 
2023. január 1-jétől (mint a feladat átvételének időpontja) az Ócsai Polgármesteri Hivatal mint 
átvevő központi költségvetési szerv látja el. 
 

2. § 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben Ócsa 
Város Önkormányzatát Ócsa Város Polgármestere képviseli. 
 

3. §  
 

Az átvételi felelős Ócsa Város Jegyzője, mint az átvevő költségvetési szerv vezetője. 
 

4. § 
  
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre:  
…/2022. (…..) önkormányzati rendelete 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.) 66. § (4) bekezdése a következő f) 
ponttal egészül ki: 
 
f) Városgazdálkodási Iroda 
 

2. § 
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Hatályát veszti az Ör. 3. mellékletének „Egyéb feladatok” alcímének 1. táblázatának 2. oszlop 
utolsó sorában szereplő „Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.” szövegrész, valamint ugyanezen 
táblázat 3. oszlopának utolsó sorában szereplő „ÖK. határozat” szövegrész. 
 

3. § 
Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

4. § 
Az Ör. 3. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép. 
 

5. § 
E rendelet 2023. január 1. napján 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: 
 
34/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 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.) 66. § (4) bekezdése a következő f) 
ponttal egészül ki: 
 
f) Városgazdálkodási Iroda 
 

2. § 
Hatályát veszti az Ör. 3. mellékletének „Egyéb feladatok” alcímének 1. táblázatának 2. oszlop 
utolsó sorában szereplő „Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.” szövegrész, valamint ugyanezen 
táblázat 3. oszlopának utolsó sorában szereplő „ÖK. határozat” szövegrész. 
 

3. § 
Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

4. § 
Az Ör. 3. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép. 
 

5. § 
E rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
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Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 2023. január 1. napjától kezdődően a 33/2022. (XII. 15.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak teljesítéséhez szükséges mértékben és érintett vagyon tekintetében a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 109. §-a, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
(továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 19. pontja és a 11. § (1)-(9) bekezdései alapján 
vagyonkezelői jogot létesít. 

2.) úgy dönt, hogy a 2023. január 1. napjától kezdődően a 33/2022. (XII. 15.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak teljesítéséhez szükséges mértékben az érintett vagyont az Ócsai 
Polgármesteri Hivatal vagyonkezelésébe adja. A vagyonkezelésbe adás célja az Mötv. 13. § 
(1) bekezdés 2. pontja szerinti településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, 
a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi 
közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 4. pontja szerinti 
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. pontja 
szerinti környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 
rovar- és rágcsálóirtás); 6. pontja szerinti óvodai ellátás; 12. pontja szerinti honvédelem, 
polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 19. pontja szerinti 
hulladékgazdálkodás; valamint a 33/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletben foglaltak 
teljesítéséhez szükséges más cél. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az 1.)-2.) pontban foglaltak szerinti 
vagyonkezelési szerződést készítsék elő és felhatalmazza őket a vagyonkezelési szerződés 
aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

369/2022. (XII. 14.) számú ÖK Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a 2023. január 1. napjától kezdődően a 33/2022. (XII. 15.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak teljesítéséhez szükséges mértékben és érintett vagyon tekintetében a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 109. §-a, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
(továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 19. pontja és a 11. § (1)-(9) bekezdései alapján 
vagyonkezelői jogot létesít. 

2.) úgy dönt, hogy a 2023. január 1. napjától kezdődően a 33/2022. (XII. 15.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak teljesítéséhez szükséges mértékben az érintett vagyont az Ócsai 
Polgármesteri Hivatal vagyonkezelésébe adja. A vagyonkezelésbe adás célja az Mötv. 13. § 
(1) bekezdés 2. pontja szerinti településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, 
a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi 
közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 4. pontja szerinti 
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. pontja 
szerinti környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 
rovar- és rágcsálóirtás); 6. pontja szerinti óvodai ellátás; 12. pontja szerinti honvédelem, 
polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 19. pontja szerinti 



6 
 

hulladékgazdálkodás; valamint a 33/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletben foglaltak 
teljesítéséhez szükséges más cél. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az 1.)-2.) pontban foglaltak szerinti 
vagyonkezelési szerződést készítsék elő és felhatalmazza őket a vagyonkezelési szerződés 
aláírására. 

 

Határidő: 1.)-3.) azonnal és 2022. december 31. 

Felelős: 1.)-2.)---, 3.) polgármester, jegyző 

 

 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

1.) elfogadja az Ócsai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását,  
2.)  elfogadja az Ócsai Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosításokkal egységes 

szerkezetben, 
3.)  felkéri a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának aláírásáról, valamint a 

dokumentumok Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről gondoskodni 
szíveskedjen. 

 

 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

370/2022. (XII. 14.) számú ÖK Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) elfogadja az Ócsai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását,  
2.)  elfogadja az Ócsai Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosításokkal egységes 

szerkezetben, 
3.)  felkéri a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának aláírásáról, valamint a 

dokumentumok Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről gondoskodni 
szíveskedjen. 

 

Határidő: 1.)-3.) azonnal 

Felelős: 1.)---, 2.)-3.) polgármester 

 
A napirendek megtárgyalását követően a polgármester az ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 

 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


