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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 25. 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 
Valóczki Melinda Andrea képviselő 
 
Meghívottak: 
dr. Molnár Csaba jegyző 
Kiss Judit Gyáli Járási Hivatal vezetője 
Faltuszné Szabó Nikoletta Gyáli Járási Hivatal hatósági irodavezető 
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 
 
Paul Tamás 
Nagy Sándor Csaba 
Bezzeg Zsolt C.S.O. Kft. 
Dr. Hegedűs Eszter C.S.O. Kft. 
Lédl Richárd C.S.O. Kft. 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
9 fővel van jelen, határozatképes. Kérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatosan van-e valakinek 
észrevétele, javaslata? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri, hogy a 4.1. számú „Döntés a Hulladékból Energiát Projekt 
megvalósításával kapcsolatban elvi hozzájárulás iránti kérelméről” elnevezésű napirendet 
tárgyalják a 3.1. számúnapirend előtt. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 4.1. számú „Döntés a Hulladékból Energiát Projekt megvalósításával kapcsolatban 
elvi hozzájárulás iránti kérelméről” elnevezésű napirendet a 3.1. számú napirend előtt tárgyalja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

1/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4.1. számú „Döntés a Hulladékból Energiát 
Projekt megvalósításával kapcsolatban elvi hozzájárulás iránti kérelméről” elnevezésű napirendet a 3.1. 
számú napirend előtt tárgyalja. 
 
Határidő: ---- 
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Felelős: ---- 
 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvételre 4.13. számú napirendként a „Döntés a Rádió Dabas 
támogatásáról kibővített megjelenés biztosítása érdekében” elnevezésű napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4.13. számú napirendként a „Döntés a Rádió Dabas támogatásáról kibővített 
megjelenés biztosítása érdekében” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

2/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.13. számú napirendként a „Döntés a Rádió 
Dabas támogatásáról kibővített megjelenés biztosítása érdekében” elnevezésű napirendet tárgyalásra 
felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvételre 4.14. számú napirendként az „Áramfejlesztő beszerzése a 
kárpátaljai Salánk község iskolája áramellátásának biztosításához” elnevezésű napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4.14. számú napirendként az „Áramfejlesztő beszerzése a kárpátaljai Salánk község 
iskolája áramellátásának biztosításához” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

3/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.14. számú napirendként az „Áramfejlesztő 
beszerzése a kárpátaljai Salánk község iskolája áramellátásának biztosításához” elnevezésű napirendet 
tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott módosításokkal tárgyalásra elfogadja. 
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A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

4/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 
módosításokkal tárgyalásra elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 

Napirend 
 

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

 
2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3. Munkaterv szerinti napirendek 

 
3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése (első olvasat) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.3. Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó 
gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4. Aktuális napirendek: 

 
4.1. Tárgy: Döntés a Hulladékból Energiát Projekt megvalósításával kapcsolatban elvi 

hozzájárulás iránti kérelméről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4.2. Tárgy: .../2023.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 

2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(költségvetés előirányzat-módosítás) 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4.3. Tárgy: Döntés Belterületi utak fejlesztése (TOP_Plusz-1.2.3-21) elnevezésű pályázat 

keretében az Ócsa, Széchenyi utca útburkolatának felújítása tárgyban közbeszerzési eljárás 
megindításáról, a közbeszerzési eljárást lefolytató szakértő cég, valamint a felelős műszaki 
ellenőr kiválasztásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4.4. Tárgy: Döntés az Ócsa, Felsőbabád településrész vezetékes ivóvízellátásának kiépítéséről 
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Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.5. Tárgy: Ócsa Város egyes közterületein növényfelület és dísznövényágyás feljavító 
munkálatai, évelő növények beszerzése és szakszerű telepítése tárgyban lefolytatott 
beszerzés alapján nyertes vállalkozó kiválasztása és megbízása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.6. Tárgy: Ócsa Város egyes közterületeinek gondozása, parkfenntartási feladatok ellátása 
tárgyban lefolytatott beszerzés tárgyában nyertes vállalkozó kiválasztása és megbízása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.7. Tárgy: Döntés az ócsai 0299/1 hrsz. alatt nyilvántartott Mozdony utca útfelületének 
javítása és csapadékvíz-elvezetés tárgyában tervező kiválasztásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.8. Tárgy: Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére megállapított megbízási díj felülvizsgálata 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.9. Tárgy: Döntés a HAMSZA Kft. támogatási kérelméről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.10. Tárgy: Ócsa-Felsőbabád településrész közötti helyi járat biztosítása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.11. Tárgy: Döntés az általános iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.12. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bizottságai munkatervének 
elfogadása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

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

 
Napirend tárgya: 
2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

5/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
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Felelős: ---- 
 
 
Napirend tárgya: 
4.1. Tárgy: Döntés a Hulladékból Energiát Projekt megvalósításával kapcsolatban elvi 
hozzájárulás iránti kérelméről 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a cég képviselőit Lédl Richárdot és kollégáit. Meg fogja 
majd adni a szót és kérdezhetnek tőlük. Elöljáróban elmondja, hogy 2015-ben már tárgyalt erről a 
Képviselő-testület és megadta az elvi hozzájárulását, azonban a megvalósulás akkor elmaradt.  
Amiről ma döntenének, az egy elvi engedély, amire azért van szükség, hogy az engedélyek, 
tanulmányterv stb beszerzése ne felesleges pénzkidobás legyen. Ugyanott lenne, ahol 2015-ben 
lett volna, a C.S.O. ma is ott van és eddig is ott üzemelt. Átadja a szót Lédl Richárdnak, hogy 
mondja el, miről lenne szó, ezt követően pedig a képviselők feltehetik a kérdéseiket. 
 
Lédl Richárd: Elmondja, hogy gazdasági okai voltak 2015-ben a projekt megvalósulásának, 
akkor elengedték ezt, de nem mondtak le róla. Másfél éve újra elővették és elkezdték összerakni, 
hogyan lehetne ezt megvalósítani. Annyi különbség van, hogy több cég áll össze. A területet és a 
gumidarálással kapcsolatos tapasztalataikat a cég adja és csatlakozik még egy szállítmányozói és 
energetikai cég és egy hulladékos cég és együtt, közös erővel valósítják meg a projektet. Annyi 
változás történt, hogy a jelenlegi energiahelyzet okán a projekt államilag támogatott projekt lett, 
kiemeltként szeretnék kezelni. A térség energiagazdálkodásában is részt venne úgy, hogy óránként 
3 megawatt áramot tudna feltermelni hálózatra. A projektet a Prorégió készíti elő és vezeti végig a 
folyamatot, állami felügyelettel. 
 
Bukodi Károly polgármester: Kérdezi, hogy mit jelent a projekt? Nyílt vagy zárt eljárás? Mit 
fognak ott csinálni? Ezekről nem tudnak semmit. 
 
dr. Hegedűs Eszter: A technológai széleskörű, előzetes hatásvizsgálati engedélyeztetést 
követően kerül kiépítésre. Itt a pirolizálásról beszélnek, ami nem egyenlő a hulladékégetéssel, ezt 
kiemeli, hanem egy hőbontásos eljárás, aminek a lényege azt, hogy a bekerülő hulladékból 
energiát állítanak elő. Zárt láncon történik a teljes folyamat. A leválasztórendszerek, mikor 
beengedik az anyagokat, akkor porképződés van, amit az elszívó rendszerrel megelőzik, ezáltal az 
elérhető legjobb technológiát alkalmazzák, így a légtérbe nem kerül ki aprópor – illetőleg a 
szállításból, rakodásból valamennyi por ki fog kerülni. Nem jelent nagyobb terhelést a 
környezetre, mint az általános közlekedésből eredő porforrás. Ezeket a folyamatokat zárt láncon 
keresztülviszik, a termelt energia szintén zárt láncon keresztül kerül be. Mint minden 
technológiának, ennek is van hulladéka, a korom és az egyéb másodlagos hulladék a partnereken 
keresztül elhagyja a telephelyet, azt nem tudják visszahasznosítani a technológiába. Amire nagyon 
figyelnek, hogy az impulzuszajt nagyon minimálisra csökkentik, amit szigeteléssel oldanak meg, az 
üzem területén belül tartják a hatásterületet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Érkezik majd feldolgozandó anyag. Az nem fogja érinteni a 
várost? 
 
Lédl Richárd: Kerülőúton tervezik Alsónémedi felől, illetve a területük majdnem határos a hátsó 
úttal, ott van egy önkormányzati út, úgy tervezik, hogy onnan történtjen a kamionbejárás, a 
hulladékot onnan hoznák be, ez napi 4-5 kamiont jelentene. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Kérdezi, hogy milyen hulladékot dolgoznak majd fel? 
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Lédl Richárd: Csak gumiabroncsot, személy és teherautó. A fémhulladékot kiválasztva, melyet 
az Albafém szállít el. A technológiából kikerülő korom szintén értékesítésre kerül.  
 
dr. Hegedűs Eszter: Elmondja, hogy az engedélyezési kérelem benyújtásakor már elvi 
szerződésekkel alá kell támasztaniuk a másodlagos hulladékok útját. Mikor megküldik a 
Kormányhivatal részére az engedélyezési tervdokumentációt, akkor előzetes szakhatósági 
állásfoglalásra visszakerül ide, tehát ezek az adatok mindenki számára elérhetőek lesznek. 
Fenttarthatósági jelentést kell készíteni, klímavédelmi szakértőt kell bevonni. Hosszútávon kell 
gondolkodniuk és olyan technológiát összerakni, amiben ezeket az anyagáramoknak 
mindegyiknek piaca van, hiszen egyébként nem működtethető gazdaságosan. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Kérdezi, hogy hol működik ilyen technológiával működő 
hulladékfeldolgozó? 
 
Lédl Richárd: Hasonló Harasztiban, csak más technológia, nem folyamatos üzemű. Amit 
terveznek az ettől már sokkal modernebb lesz.  
 
Icsó László Csaba képviselő: Tehát ez 0-24-ben fog működni? 
 
Lédl Richárd: Adott esetben igen. 
 
Bezzeg Zsolt: Attól függ. Áramtermelés a fő célpont a hulladékhasznosítás terén. Fogyasztáshoz 
és a teljesítményhez van mérve, hogy az üzemnek milyen kapacitáson kell működnie. Nem 
feltétlen szükséges 24 órán keresztül működni. 
 
Lédl Richárd: Maga a pirolízis hétköznapokon fog menni, 220 nappal kalkuláltak és az 
áramtermelő turbinák fognak menni valószínűleg folyamatosan.  
 
Icsó László Csaba képviselő: Kérdezi, hogy a termelt áram hová lesz betáplálva? A telepre? 
Akkor vezetéket kell kiépíteni. 
 
Lédl Richárd: Részben igen. Középfeszültségű vezeték kiépítésére kerül majd sor földkábellel. 
 
Bezzeg Zsolt: Trafó kerül lehelyezésre, amit földkábellel célszerű ellátni és nem felsővezetékkel. 
Elsősorban az áramtermelés a fő célja a projektnek. Második lépésben már mezőgazdasági 
termelést is be kívánnak vonni, a gépeknek a hőjét üvegházak vagy fóliák ellátására szeretnék 
használni. A környező földek tulajdonosai nagyon várják a beruházást. Azt a fajta szolgáltatást, 
mellyel rentábilissá válik a zöldségtermesztés és ezzel ez megvalósítható. A technológia nem új, 10 
éve dolgoznak ezekkel a gépekkel és a Szent István Egyetemmel dolgoznak, mint szakmai 
partner. A technológiát és a rendszereket ők tanúsították, az engedélyezésbe is be vannak vonva. 
Kívánnak létrehozni az egyetemmel egy kutatóközpontot. 
 
Krisztián László képviselő: Alapvető problémája a folyamattal, hogy szívesen látta volna ezt a 
beszámolót írásban. Részéről ez nem támogatható így. 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy mivel a folyamatban HÉSZ módosításra is 
szükség lesz majd, ezért ez vissza fog még kerülni döntésre. Az elvi engedéllyel csak támogatják 
azt, hogy ne fölöslegesen dobjanak ki pénzt. Majd a hatástanulmányok és engedélyek birtokában 
újra visszakerül a Képviselő-testület elé döntésre. Csak nyilván úgy tisztességes, hogy a beruházó 
már az elején látja azt, hogy támogatott-e annak függvényében, hogy minden engedélye rendben 
van. Ez egy egymilliárd forintos bevételű cég, 50 munkahellyel. 
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dr. Gallai Zoltán képviselő: Elmondja, hogy 2015-ben támogatta az elvi engedélyt a 
beruházáshoz, most azonban szkeptikus lett, egyrészt nem kaptak semmilyen információt, mit 
például emissziós mutatók, hogy károsanyag-kibocsátás. Hallják a zárt láncú tevékenységet, de 
minden energiatermelés valamilyen szennyező anyag kibocsátással is jár. Nulla emissziós mutató 
nemigen van. A körülmények változtak 2015 óta és a környék beépült.  
 
dr. Hegedűs Eszter: Zéró emisszióról nem beszéltek egy mondat erejéig sem. Annyit mondott 
el, hogy a káros anyag kibocsátást a minimálisra csökkentik. Elmondja, hogy egy előzetes 
vizsgálatot vártak volna most, amit akkor tudnak majd benyújtani, mikor a teljes tervek 
megvannak. Semmi adat nem titkos, minden adatot meg fognak kapni. Mikor az előzetes 
dokumentációt benyújtják, akkor a Kormányhivatal a honlapján ezt elérhetővé teszi. Amennyiben 
a környezetvédelmi hatóság úgy ítéli meg, hogy ebben közmeghallgatás szükséges, akkor fog ez 
érinteni mindenkit, mikor a hatásterület egyértelműen megállapítást nyer. Amennyiben a 
hatásterületet az üzem területén belül tartják, akkor az lakott területet nem fog érinteni. 
 
dr. Hegedűs Eszter: Elmondja, hogy amit a képviselők látni szeretnének, az akkor készül majd 
el, ha most azt mondják, hogy elvi hozzájárulásokat adják és a cég ezzel megkezdheti a 
folyamatot. Amennyiben elkészülnek a dokumentációk akkor újra visszakerül a Képviselő-testület 
elé, ekkor lesz majd lehetőség újra átgondolni, hogy az adatok ismeretében támogatják-e vagy 
sem.  
 
Vojnits Csaba Ferenc főépítész: Elmondja, hogy a terület, melyről szó van, a major másik 
oldala, nem az, ami a lakóterület felé esik jelenleg csak és kizárólag gazdasági és iparterületek, 
illetve tervezett gazdasági és iparterületek veszik körbe. Sok minden függ a hatásterület 
nagyságától, de ha azt területen belül, vagy azon kívüli kisebb sugarú körön belül van, akkor nem 
lesz közelében sem jelenlegi, sem tervezett lakóterületeknek. Településrendezési szempontból 
nem tartja aggályosnak, helyileg lehet jó helyen függve a hatásterület méretétől.  
 
Icsó László Csaba képviselő: Kérdezi, hogy a minimális porszennyezés megakadályozására 
tervezi-e a cég fák ültetését. 
 
Lédl Richárd: Jelenleg is vannak fák, illetve direkt nem foglalkoztak azzal, hogy a területet 
minimálisan is előkészítsék akár egy területbejárásra. Sok fa megmarad védősávnak, melyet 
szükség szerint kiegészítik. A kerítés úgy kerül majd kialakítása, hogy vagy lőtte vagy mögötte 
mindenképpen megmarad a fasor. 
 
Balló Benő képviselő: Kérdezi, hogy az épület mögötti, Alsónémedi felé eső területről 
beszélnek akkor? 
 
Lédl Richárd: Igen. 
 
Balló Benő képviselő: Kb. mekkora területre tervezik az üzemet? 
 
Lédl Richárd: Ez függ attól is, hogy az átminősítés során a beépíthetőségi százalék mit fog 
engedni, nyilván igazodni fognak ahhoz.  
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: Az emissziót nem az alakos elemek, hanem inkább a gáznemű 
anyagok miatt kezdte el kérdezgetni, hogy mi várható, mert az uralkodó szélirány a nyugati 
oldalról jön.  
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dr. Hegedűs Eszter: Elmondja, hogy a legjobb levegőszakértőkkel dolgoznak, ismeri a 
buktatókat. Minden lehetőséget ki fognak számolni, hogy mikor a lakott területet eléri nem okoz 
nagyobb terhelést, mint amikor abban az utcában a széntüzelésű kályhába begyújtanak. Nem 
fognak engedélyt kapni a hatóságtól, ha nem tudják biztosítani azokat a szűrőrendszereket, ahol 
gáznemű vagy egyéb anyaguk kijuthat a légtérbe. Ezeket folyamatos méréssel kell ellátni, ezeket 
kötelezően elő fogják írni.  
Elmondja, hogy nem hulladékot fognak égetnai, hanem pirolizálás történik, mely során a bekerülő 
hulladékot használható alapanyagokra bontják le. Amikor megkapják az anyagokat, akkor minden 
kérdésükre egyértelműen választ fognak kapni, illetve, ha valamivel nem értenek egyet, azt meg 
tudják nézni, át tudják beszélni. 
 
Paul Tamás: Érti, hogy milyen távolságban van az üzem, de gumit fognak feldolgozni, ami 
veszélyes anyag. 
 
dr. Hegedűs Eszter: Szeretné tisztázni, hogy a 72/2013-as jogszabály alapján a hulladék 
gumiabroncs nem veszélyes hulladék. 
 
Paul Tamás: Nem szeretné, hogy a lakóhelyétől 800 méterre olyan üzem legyen, amely 
bármilyen szinten szennyezheti a környezetet. Nem azért költözött Ócsára Budapestről, hogy 
olyan környezetben lakjon, amiben nem szeretne.  
 
Bukodi Károly polgármester: Egyelőre még nem láttak semmit és úgy gondolja, hogy ennek a 
vitának nincs értelme. Elfogadja ezt, de felhívja a figyelmet arra, hogy minden lakos szeretne 
aszfaltos utat, iskolabővítést helyi buszjáratot és bevétel az ilyen cégektől érkezhet. Az nehéz, 
hogy a város növekszik – meghaladták a 10.000 főt – és jönnek majd az igények. Értsék meg azt 
is, hogy gazdasági terület mellé költöztek. A gumifeldolgozó már itt van 30 éve. Kéri, hogy 
próbáljanak meg egy kicsit a helyi rendhez is alkalmazkodni. 
 
dr. Hegedűs Eszter: Kérdezi a helyi lakost, hogy milyen szennyező anyagtó, vagy milyen 
emissziótól tart a lakóhelyén? Ismeri-e a technológiát? Mert nem hasonlítaná össze sem a gödi 
akkumulátorgyárral, sem.... 
 
Paul Tamás: Csak érzékeltetni szerette volna, hogy milyenek a hatósági eljárások. 
 
dr. Hegedűs Eszter: Elmondja, hogy szakmailag nem adja a nevét a projekthez, ha nem felel 
meg az előírásoknak. Többszörösen kiemelte, hogy minden alá lesz támasztva. Elmondta, hogy 
tárgyi tévedés van a gumiabronccsal kapcsolatban, hisz nem veszélyes hulladék. Azért kérdezte 
meg, hogy lakosként mitől tartanak, hogy arra a kérdésre tudjanak válaszolni. 
 
Bukodi Károly polgármester: Javasolja, hogy szavazzanak a napirendben, ami arról szól, hogy 
láthassanak egy tanulmányt. Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

1.) elvi hozzájárulását adja az Eco Rubber Consulting Kft. (2364 Ócsa, Némedi úti major 
06/2., adószám: 29161087-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-211421, képviseletében: Lédl 
Richárd Tamás ügyvezető) azon elképzeléseinek megvalósításához, mely szerint az Ócsa, 
Némedi úti major 07/126 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon „Hulladékból Energia 
Ócsai Energia Közösség Hulladékhasznosító Üzem” megvalósításra kerüljön,   

2.) megállapítja, hogy az 1.) pontban foglalt fejlesztés összhangban van a helyi rendezési 
tervvel és az önkormányzat hosszú távú fejlesztési- és stratégiai elképzeléseivel. 
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3.) Ez az elvi támogatás a szükséges hatósági és egyéb szakhatósági engedélyek alól az Eco 
Rubber Consulting Kft.-t nem mentesíti, és kizárólag a tárgyi beruházás megvalósításához 
kapcsolódik.  

 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen és 2 tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

6/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) elvi hozzájárulását adja az Eco Rubber Consulting Kft. (2364 Ócsa, Némedi úti major 
06/2., adószám: 29161087-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-211421, képviseletében: Lédl 
Richárd Tamás ügyvezető) azon elképzeléseinek megvalósításához, mely szerint az Ócsa, 
Némedi úti major 07/126 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon „Hulladékból Energia 
Ócsai Energia Közösség Hulladékhasznosító Üzem” megvalósításra kerüljön,   

2.) megállapítja, hogy az 1.) pontban foglalt fejlesztés összhangban van a helyi rendezési 
tervvel és az önkormányzat hosszú távú fejlesztési- és stratégiai elképzeléseivel. 

3.) Ez az elvi támogatás a szükséges hatósági és egyéb szakhatósági engedélyek alól az Eco 
Rubber Consulting Kft.-t nem mentesíti, és kizárólag a tárgyi beruházás megvalósításához 
kapcsolódik.  

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.)-3.) ----- 
 
 
Napirend tárgya: 
3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése (első olvasat) 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 2 
igen, 2 nem szavazattal elvetette a határozati javaslatot. 
 
Bukodi Károly polgármester: Kérdezi, hogy mi volt az oka? 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Képviselőtársai nem indokolták. 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: A Gazdasági Bizottság ülésén jelezte, hogy annyiban módosítaná 
a koncepciót, hogy az Egressy őszi rendezvényéből vegyenek 1 milliót és tegyék át a Képviselő-
testületi keretbe. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Városgazdálkodásnak szeretne kérni egy táblát, hogy mit 
spóroltak azzal, hogy megszüntették a Kft-t. 
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Bukodi Károly polgármester: Amit az ügyvezető a 2023. évre betervezett, az mind bekerült a 
koncepcióba. Annyi módosítás történt, hogy eszközre tettek át 10 milliót a kátyúzásból. A 
spórolás az a havi kb. 1,5 millió, ami szervezet megszűnésével jár. 
 
Krisztián László képviselő: A lakóparkkal kapcsolatban szeretne egy hasonló kimutatást, hogy 
hogy néznek ki a befizetések és az előző év alapján mennyi ráfordítás volt. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a mellékelten csatolt tartalommal 
első olvasatban elfogadja. 

2.) felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy Ócsa Város Önkormányzatának 2023. évi 
költségvetésének véglegesített változatát 2023. február 15. napjáig készítse el és terjessze 
elő a Képviselő-testület részére. 

 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

7/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a mellékelten csatolt tartalommal 
első olvasatban elfogadja. 

2.) felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy Ócsa Város Önkormányzatának 2023. évi 
költségvetésének véglegesített változatát 2023. február 15. napjáig készítse el és terjessze 
elő a Képviselő-testület részére. 

 
Határidő: 1.) azonnal és 2023. február 15. 
Felelős: 1.) 1.)---, 2.) polgármester, jegyző 
 
 
Napirend tárgya: 
3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) elfogadja Ócsa Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervét,  
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett közbeszerzési tervben szereplő 

közbeszerzések előkészítésére, továbbá a közbeszerzési terv folyamatos felülvizsgálatára.  
 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

8/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) elfogadja Ócsa Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervét,  
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett közbeszerzési tervben szereplő 

közbeszerzések előkészítésére, továbbá a közbeszerzési terv folyamatos felülvizsgálatára.  
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.)--, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
3.3. Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó 
gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2019-2024. közötti 
időszakra vonatkozó gazdasági programjának – 2022. évben történt időarányos - 
megvalósulásáról készített tájékoztatót elfogadja. 
 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

9/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2019-2024. 
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának – 2022. évben történt időarányos - 
megvalósulásáról készített tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.2. Tárgy: .../2023.(…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 
2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(költségvetés előirányzat-módosítás) 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
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:  
 

.../2023. (....) önkormányzati rendelet Ócsa Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 

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

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében, a kiadási és bevételi főösszegét: 
2.051.365.429 Ft-ban, azaz: Kettőmilliárd-ötvenegymillió-háromszázhatvanötezer-négyszázhuszonkilenc 
forintban határozza meg. 
 

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

1.493.785.282 Ft Költségvetési bevétellel 

-2.024.285.838 Ft Költségvetési kiadással 

                            -   530.500.556 Ft Költségvetési egyenleggel 

 
      
 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  
 (25.684.193)Ft +(-556.184.749) Ft= -530.500.556 Ft/ 
 

                                     557.580.147 Ft Finanszírozási bevétellel 

                                      -27.079.591 Ft Finanszírozási kiadással 

                                      530.500.556 Ft Finanszírozási egyenleggel 

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

származik. 
 

(4) A finanszírozási egyenleg a finanszírozási bevételek többletéből származik. 
 

2. § 
 

Az R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
(1) A 3.§ (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások 

jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és 
kiadásait a rendelet 1.1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg a Képviselő-testület. 
 

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint 
állapítja meg. 

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatonként: 
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1.) Közhatalmi bevétel 547.000.000 

2.) Intézményi működési bevétel 133.951.763 

3.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 67.468.628 

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 30.000 
forintban 

 
(4) Önkormányzati működés támogatásai: 718.901.691 

(5) Felhalmozási bevételek: 26.433.200 

(6) Előző évi maradvány igénybevétele: 557.580.147 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                2.051.365.429 
forintban 

(7) Önkormányzat működési kiadásai: 1.431.667.889 

1.) Személyi juttatások 526.060.811 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 72.178.817 

3.) Dologi kiadások 506.437.403 

4.) Egyéb működési célú kiadások 317.990.858 

 Ebből:  

4.1) Egyéb működési célú támogatások Áh belülre 30.341.690 

4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívülre 236.398.130 

4.3) Törvényi előíráson alapuló befizetések 51.251.038 

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

9.000.000 

forintban 

(8) Tartalék: 223.230.224 
forintban 

a) Általános tartalék   10.000.000 
b) Céltartalék 213.230.224 
 forintban 

(9) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 369.387.725 
 forintban 

a) Beruházások 32.573.427 

b) Felújítások 329.314.298 

c) Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás) 7.500.000 
forintban 

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN:  2.051.365.429 
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(11) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon 
belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban. 
Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai: 

a) Kötelező feladatok 

aa) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatok. 

b) Önként vállalt feladatok 

ba) fizikoterápia 
bb) labor helyi tevékenysége 
bc) civil szervezetek támogatása 

c) Állami, államigazgatási feladatok 

ca) helyi jogalkotás 
cb) építésügyi helyi igazgatás 
cc) adóigazgatás 
cd) szociális igazgatás 
ce) közterület-felügyelet 

(12) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati 
szinten a 2.1. melléklet és a 2.2. melléklet részletezi. 

(13) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési 
maradványának, igénybevételét rendeli el. 

3. § 

Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételi előirányzatát 2.023.498.455 Ft-
ban határozza meg. 

Önkormányzat Működési támogatásai:  718.901.691 Ft 
Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről: 56.500.000 Ft 
Közhatalmi bevételek: 547.000.000 Ft 
Működési bevétel: 120.764.000 Ft 
Felhalmozási bevételek: 26.433.200 Ft 
Előző évi maradvány igénybevétele: 553.899.564 Ft 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatát 2.023.498.455 Ft-
ban határozza meg. 

Személyi juttatások: 99.700.000 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 13.200.000 Ft 
Dologi kiadások: 358.092.451 Ft 
Ellátottak pénzbeni juttatásai: 9.000.000 Ft 
Egyéb működési célú kiadások: 317.990.858 Ft 
Tartalékok: 223.230.224 Ft 
Felhalmozási költségvetési kiadások: 362.776.331 Ft 
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre: 2.857.151 Ft 
Előző évi megelőlegezés visszafizetése: 24.222.440 Ft 
Intézményfinanszírozás kiadásai: 612.429.000 Ft 
 

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.1. 
melléklet tartalmazza. 
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(4) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások 
összege: 612.429.000 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 26.561.690 Ft. 

(5) Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 12 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 15 fő. 

4. § 

Az R. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi előirányzatát 230.227.954 Ft-ban 
határozza meg. 

Intézményi működési bevétel: 2.000.000 Ft 
Működési támogatások: (OGY, KSH):                                  10.968.628 Ft 

Előző évi maradvány felhasználás: 1.676.326 Ft 
Normatív állami támogatás: 143.186.820 Ft 
Önkormányzati támogatás: 72.396.180 Ft 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatát 230.227.954 Ft-
ban határozza meg. 

Személyi juttatások: 162.774.811 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 23.073.817 Ft 
Dologi kiadások: 42.379.326 Ft 
Egyéb beruházási célú kiadások: 2.000.000 Ft 

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

(3) A Képviselő-testület 2022. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 60.000 Ft,  
 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete nettó 400.000 Ft. 
 c) munkatörvénykönyves alkalmazottak cafatéira kerete nettó 120.000 Ft.  
 
A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 26 főben állapította meg. 

5. § 

Az R. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2022. 
évi bevételi előirányzatát 389.176.471 Ft-ban határozza meg. 

Intézményi működési bevétel: 11.167.763 Ft 
Maradvány igénybevétele: 1.412.708 Ft 
Normatív állami támogatás: 328.933.351 Ft 
Önkormányzati támogatás: 47.662.649 Ft 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2022. 
évi kiadási előirányzatát 389.176.471 Ft-ban határozza meg. 

Személyi juttatások: 251.215.000 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 34.381.000 Ft 
Dologi kiadások: 101.969.077 Ft 
Egyéb eszköz beszerzések: 1.611.394 Ft 

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde tervezett 
bevételeit és kiadásait a 9.3. melléklet tartalmazza. 
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A közalkalmazottak éves cafatéira kerete nettó 120.000 Ft. 

(3) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 
létszámkeretét 54 +6 főben állapítja meg. 

6.§ 

Az R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

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

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

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

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

(3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 3 főben állapítja meg.  

7. § 

Az R. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) Az Önkormányzat a kiadások között általános tartalékot 10.000.000 Ft-ban és céltartalékot   
213.230.224 Ft-ban állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja 
magának. 

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja 
magának. 

8. § 
Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

9. § 

Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

10. § 

Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

11. § 

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

12. § 

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

13. § 

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

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

15. § 

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

16. § 

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

17. § 

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

18.§ 

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

19. § 

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

20. § 

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

21. § 

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

22.§ 

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

23.§ 

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

24.§ 

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

25.§ 

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

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 

1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet Ócsa Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

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

2.051.365.429 Ft-ban, azaz: Kettőmilliárd-ötvenegymillió-háromszázhatvanötezer-négyszázhuszonkilenc 
forintban határozza meg. 

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

  

1.493.785.282 Ft Költségvetési bevétellel 

-2.024.285.838 Ft Költségvetési kiadással 

                            -   530.500.556 Ft Költségvetési egyenleggel 

 
 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg  
 (25.684.193)Ft +(-556.184.749) Ft= -530.500.556 Ft/ 
 

                                     557.580.147 Ft Finanszírozási bevétellel 

                                      -27.079.591 Ft Finanszírozási kiadással 

                                      530.500.556 Ft Finanszírozási egyenleggel 

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

származik. 
 

(4) A finanszírozási egyenleg a finanszírozási bevételek többletéből származik. 
 

2. § 
 

Az R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A 3.§ (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások 

jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és 
kiadásait a rendelet 1.1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg a Képviselő-testület. 
 

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint 
állapítja meg. 

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatonként: 

1.) Közhatalmi bevétel 547.000.000 

2.) Intézményi működési bevétel 133.951.763 

3.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 67.468.628 

4.) Működési célú átvett pénzeszköz 30.000 
forintban 

 
(4) Önkormányzati működés támogatásai: 718.901.691 

(5) Felhalmozási bevételek: 26.433.200 

(6) Előző évi maradvány igénybevétele: 557.580.147 



19 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                2.051.365.429 
forintban 

(7) Önkormányzat működési kiadásai: 1.431.667.889 

1.) Személyi juttatások 526.060.811 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 72.178.817 

3.) Dologi kiadások 506.437.403 

4.) Egyéb működési célú kiadások 317.990.858 

 Ebből:  

4.1) Egyéb működési célú támogatások Áh belülre 30.341.690 

4.2) Céljellegű támogatások Áh-kívülre 236.398.130 

4.3) Törvényi előíráson alapuló befizetések 51.251.038 

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

9.000.000 

forintban 

(8) Tartalék: 223.230.224 
forintban 

a) Általános tartalék   10.000.000 
b) Céltartalék 213.230.224 
 forintban 

(9) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 369.387.725 
 forintban 

a) Beruházások 32.573.427 

b) Felújítások 329.314.298 

c) Egyéb felhalmozási kiadás(lakástámogatás) 7.500.000 
forintban 

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN:  2.051.365.429 

(11) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban. Az 
Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai: 

a) Kötelező feladatok 

aa) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatok. 

b) Önként vállalt feladatok 

ba) fizikoterápia 
bb) labor helyi tevékenysége 
bc) civil szervezetek támogatása 

c) Állami, államigazgatási feladatok 
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ca) helyi jogalkotás 
cb) építésügyi helyi igazgatás 
cc) adóigazgatás 
cd) szociális igazgatás 
ce) közterület-felügyelet 

(12) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati 
szinten a 2.1. melléklet és a 2.2. melléklet részletezi. 

(13) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési 
maradványának, igénybevételét rendeli el. 

3. § 

Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételi előirányzatát 2.023.498.455 Ft-
ban határozza meg. 

Önkormányzat Működési támogatásai:  718.901.691 Ft 
Működési Célú támogatások ÁHT-n belülről: 56.500.000 Ft 
Közhatalmi bevételek: 547.000.000 Ft 
Működési bevétel: 120.764.000 Ft 
Felhalmozási bevételek: 26.433.200 Ft 
Előző évi maradvány igénybevétele: 553.899.564 Ft 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatát 2.023.498.455 Ft-
ban határozza meg. 

Személyi juttatások: 99.700.000 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 13.200.000 Ft 
Dologi kiadások: 358.092.451 Ft 
Ellátottak pénzbeni juttatásai: 9.000.000 Ft 
Egyéb működési célú kiadások: 317.990.858 Ft 
Tartalékok: 223.230.224 Ft 
Felhalmozási költségvetési kiadások: 362.776.331 Ft 
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre: 2.857.151 Ft 
Előző évi megelőlegezés visszafizetése: 24.222.440 Ft 
Intézményfinanszírozás kiadásai: 612.429.000 Ft 
 

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

(4) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások 
összege: 612.429.000 Ft, a „Kistérség” Önkormányzati Társulásnak utalandó összeg 26.561.690 Ft. 

(5) Az Önkormányzati Hivatal létszámkerete 12 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 15 fő. 

4. § 

Az R. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi előirányzatát 230.227.954 Ft-ban 
határozza meg. 

Intézményi működési bevétel: 2.000.000 Ft 
Működési támogatások: (OGY, KSH):                                  10.968.628 Ft 
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Előző évi maradvány felhasználás: 1.676.326 Ft 
Normatív állami támogatás: 143.186.820 Ft 
Önkormányzati támogatás: 72.396.180 Ft 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatát 230.227.954 Ft-
ban határozza meg. 

Személyi juttatások: 162.774.811 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 23.073.817 Ft 
Dologi kiadások: 42.379.326 Ft 
Egyéb beruházási célú kiadások: 2.000.000 Ft 

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

(3) A Képviselő-testület 2022. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 60.000 Ft,  
 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete nettó 400.000 Ft. 
 c) munkatörvénykönyves alkalmazottak cafatéira kerete nettó 120.000 Ft.  
 
A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 26 főben állapította meg. 

5. § 

Az R. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2022. 
évi bevételi előirányzatát 389.176.471 Ft-ban határozza meg. 

Intézményi működési bevétel: 11.167.763 Ft 
Maradvány igénybevétele: 1.412.708 Ft 
Normatív állami támogatás: 328.933.351 Ft 
Önkormányzati támogatás: 47.662.649 Ft 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2022. 
évi kiadási előirányzatát 389.176.471 Ft-ban határozza meg. 

Személyi juttatások: 251.215.000 Ft 
Munkaadókat terhelő jár. 34.381.000 Ft 
Dologi kiadások: 101.969.077 Ft 
Egyéb eszköz beszerzések: 1.611.394 Ft 

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde tervezett 
bevételeit és kiadásait a 9.3. melléklet tartalmazza. 

A közalkalmazottak éves cafatéira kerete nettó 120.000 Ft. 

(3) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 
létszámkeretét 54 +6 főben állapítja meg. 

6.§ 

Az R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

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

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

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

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

(3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 3 főben állapítja meg.  

7. § 

Az R. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) Az Önkormányzat a kiadások között általános tartalékot 10.000.000 Ft-ban és céltartalékot   
213.230.224 Ft-ban állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja 
magának. 

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja 
magának. 

8. § 
Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

9. § 

Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

10. § 

Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

11. § 

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

12. § 

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

13. § 

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

14. § 

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

15. § 

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

16. § 

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

17. § 

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

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

19. § 

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

20. § 

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

21. § 

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

22.§ 

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

23.§ 

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

24.§ 

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

25.§ 

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

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
 
 
Napirend tárgya: 
4.3. Tárgy: Döntés Belterületi utak fejlesztése (TOP_Plusz-1.2.3-21) elnevezésű pályázat 
keretében az Ócsa, Széchenyi utca útburkolatának felújítása tárgyban közbeszerzési eljárás 
megindításáról, a közbeszerzési eljárást lefolytató szakértő cég, valamint a felelős műszaki ellenőr 
kiválasztásáról 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a Gyál-Ligeti Kft-t és a Planex-x 
Kft-t javasolja kiválasztásra. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, hasonló döntésre jutott. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, szintén erre döntésre jutott. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a „Belterületi utak fejlesztése (TOP_Plusz-1.2.3-21)” pályázat keretében az Ócsa, 

Széchenyi utca útburkolatának felújítása tárgyban közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, 
amelynek lebonyolításával a Gyál-Ligeti Kft-t (2360 Gyál, Hunyadi J. u. 5; adószám: 
26279240-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-192267) bízza meg. A vállalkozási díj: 1.400.000 
Ft+Áfa, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének céltartalékból 
történő átcsoportosítást követően a dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott közbeszerzési tanácsadó céggel 
kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 
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A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

10/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a „Belterületi utak fejlesztése (TOP_Plusz-1.2.3-21)” pályázat keretében az Ócsa, 

Széchenyi utca útburkolatának felújítása tárgyban közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, 
amelynek lebonyolításával a Gyál-Ligeti Kft-t (2360 Gyál, Hunyadi J. u. 5; adószám: 
26279240-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-192267) bízza meg. A vállalkozási díj: 1.400.000 
Ft+Áfa, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének céltartalékból 
történő átcsoportosítást követően a dologi kiadások terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott közbeszerzési tanácsadó céggel 
kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

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

1.) úgy dönt, hogy „Belterületi utak fejlesztése (TOP_Plusz-1.2.3-21)” pályázat keretében az Ócsa, 

Széchenyi utca útburkolatának felújítása tárgyban a kivitelezési munkálatok vonatkozásában a 
felelős műszaki ellenőri feladatok ellátásával a Planex-x Kft-t (2367 Újhartyán, Hunyadi u. 
22.; adószám: 24946865-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-170519) bízza meg. A megbízási díj: 
1.800.000 Ft+ÁFA. A megbízás díját Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások 
terhére biztosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott felelős műszaki vezetővel 
kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

11/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy „Belterületi utak fejlesztése (TOP_Plusz-1.2.3-21)” pályázat keretében az Ócsa, 

Széchenyi utca útburkolatának felújítása tárgyban a kivitelezési munkálatok vonatkozásában a 
felelős műszaki ellenőri feladatok ellátásával a Planex-x Kft-t (2367 Újhartyán, Hunyadi u. 
22.; adószám: 24946865-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-170519) bízza meg. A megbízási díj: 
1.800.000 Ft+ÁFA. A megbízás díját Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésének céltartalékból történő átcsoportosítást követően a felújítási kiadások 
terhére biztosítja. 
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2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban kiválasztott felelős műszaki vezetővel 
kötendő megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---; 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.4. Tárgy: Döntés az Ócsa, Felsőbabád településrész vezetékes ivóvízellátásának kiépítéséről 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsa, Felsőbabád településrész vezetékes ivóvízhálózatát ki kívánja 
építtetni, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy – az 1.) pontban foglaltakra hivatkozással – a Dél-Pest 
Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-től, mint Szolgáltatótól kérjen be árajánlatot Ócsa, 
Felsőbabád településrész vezetékes ivóvízhálózatának tervezésére, engedélyezési 
tervdokumentáció teljes körű elkészítésére, engedélyezési eljárás során teljes körű 
képviseletre, 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy a 2.) pontban foglaltak szerint beérkezett árajánlatot terjessze 
elő a Képviselő-testület beérkezést követő ülésére. 

 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

12/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsa, Felsőbabád településrész vezetékes ivóvízhálózatát ki kívánja 
építtetni, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy – az 1.) pontban foglaltakra hivatkozással – a Dél-Pest 
Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-től, mint Szolgáltatótól kérjen be árajánlatot Ócsa, 
Felsőbabád településrész vezetékes ivóvízhálózatának tervezésére, engedélyezési 
tervdokumentáció teljes körű elkészítésére, engedélyezési eljárás során teljes körű 
képviseletre, 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy a 2.) pontban foglaltak szerint beérkezett árajánlatot terjessze 
elő a Képviselő-testület beérkezést követő ülésére. 

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal  
Felelős: 1.)--, 2.)-3.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
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4.5. Tárgy: Ócsa Város egyes közterületein növényfelület és dísznövényágyás feljavító 
munkálatai, évelő növények beszerzése és szakszerű telepítése tárgyban lefolytatott beszerzés 
alapján nyertes vállalkozó kiválasztása és megbízása 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta Leber-Mogyorósi Dóra egyéni 
vállalkozó ajánlatát tartja a legkedvezőbbnek.  
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, szintén így döntött.  
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, a legkedvezőbb ajánlattevőt 
javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) 2023. február 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan 
Leber-Mogyorósi Dóra (2364 Ócsa, Felsőkert utca 7.; adószám: 65059830; nyilvántartási 
szám: 12927481) ev.-t bízza meg az alábbi munkálatok elvégzésére: 

a) Növényfelület és dísznövényágyás kertészeti feljavító munkálatai az Ócsa, Bajcsy-
Zsilinszky utca magaságyásai tekintetében, valamint az Ócsa, Egészégház előtti 
területeken. 

b) Egynyári növénybeültetés:  
ba) Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca Ócsai Polgármesteri Hivatal és a Katolikus 
Plébánia közötti szakasz mindkét oldalán, 
bb) Ócsa, Mindszenti tér, 
bc) Kormányablak előtti közterületi rész, 
bd) Katolikus Plébánia előtti közterületi rész, 
be) Ócsa, Falu Tamás utcában található Sportpark előtti (Gábor Áron utca és a 
Jókai utca közötti) szakasz 
bf) Ócsa, Szabadság tér, Egészségház körüli területrészen  
már meglévő virágágyásokban.  

A vállalkozási díj: bruttó 11.878.755 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. 

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

 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

13/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) 2023. február 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan 

Leber-Mogyorósi Dóra (2364 Ócsa, Felsőkert utca 7.; adószám: 65059830; nyilvántartási 
szám: 12927481) ev.-t bízza meg az alábbi munkálatok elvégzésére: 

a. Növényfelület és dísznövényágyás kertészeti feljavító munkálatai az Ócsa, Bajcsy-
Zsilinszky utca magaságyásai tekintetében, valamint az Ócsa, Egészégház előtti 
területeken. 

b. Egynyári növénybeültetés:  
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ba) Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca Ócsai Polgármesteri Hivatal és a Katolikus 
Plébánia közötti szakasz mindkét oldalán, 
cc) Ócsa, Mindszenti tér, 
bc) Kormányablak előtti közterületi rész, 
bd) Katolikus Plébánia előtti közterületi rész, 
be) Ócsa, Falu Tamás utcában található Sportpark előtti (Gábor Áron utca és a 
Jókai utca közötti) szakasz 
bf) Ócsa, Szabadság tér, Egészségház körüli területrészen  
már meglévő virágágyásokban.  

A vállalkozási díj: bruttó 11.878.755 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. 

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

 
Határidő: 1.) azonnal és 2023. december 31. 
Felelős: 1.)---, 2.) jegyző 
 
 
Napirend tárgya: 
4.6. Tárgy: Ócsa Város egyes közterületeinek gondozása, parkfenntartási feladatok ellátása 
tárgyban lefolytatott beszerzés tárgyában nyertes vállalkozó kiválasztása és megbízása 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta Leber-Mogyorósi Dóra egyéni 
vállalkozó ajánlatát tartja a legkedvezőbbnek.  
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra.  
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, a legkedvezőbb ajánlattevőt 
javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) 2023. március 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő időszakra Leber-Mogyorósi 
Dóra (2364 Ócsa, Felsőkert utca 7.; adószám: 65059830; nyilvántartási szám: 12927481) 
ev.-t bízza meg az alábbi munkálatok elvégzésére: 

a. Az Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca Ócsai Polgármesteri Hivatal és a Katolikus 
Plébánia közötti szakasz mindkét oldala tekintetében 

aa) fűnyírás kétheti rendszerességgel 
ab) gyepfelület tápanyaggal történő utánpótlása 3 alkalommal a vegetációs 

időszak alatt (a tápanyag beszerzésével együtt) 
ac) fűszegély vágása kétheti rendszerességgel 
ad) sövénynyírás: a növekedési ütemnek megfelelő rendszerességgel 

(nyesedék elszállításával) 
ae) a szükséges növényvédelmi ápolási munkák elvégzése 

(anyagbeszerzéssel együtt) 
af) cserjekarbantartó metszések (nyesedékszállítással) szükségszerű 

rendszerességgel. 
b. Ócsa, Millenniumi tér (játszótér és a körülötte lévő füvesített és beültetett terület, 

továbbá a parkot körülvevő árok), Ócsa, Falu Tamás utcában található Sportpark 
egész területe és az az előtti aszfaltos útig terjedő (Gábor Áron utca és a Jókai utca 
közötti) közterületi rész, Ócsa, Szabadság tér, Egészségház körüli területrész, 
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Polgármesteri Hivatal belső udvarában lévő kert, valamint Ócsa, Hősök tere 
tekintetében: 

ba) fűnyírás heti rendszerességgel 
bb) gyepfelület tápanyaggal történő utánpótlása 3 alkalommal a vegetációs 

időszak alatt (a tápanyag beszerzésével együtt) 
bc) fűszegély vágása heti rendszerességgel 
bd) sövénynyírás: a növekedési ütemnek megfelelő rendszerességgel 

(nyesedék elszállításával) 
be) a szükséges növényvédelmi ápolási munkák elvégzése 

(anyagbeszerzéssel együtt) 
bf) cserjekarbantartó metszések (nyesedékszállítással) szükségszerű 

rendszerességgel. 
bg) lombgyűjtés zöldhulladék elszállítással 

c. Ócsa, Bolyai tér tekintetében 
ca) cserjekarbantartó metszések zöldhulladék elszállításával 
cb) a szükséges növényvédelmi ápolási munkák elvégzése 

(anyagbeszerzéssel együtt) 
d. Székesi utcában, Falu Tamás utcában, Üllői utca Temető előtti szakaszán Ócsa 

Város Önkormányzata által telepített fák  
da) gondozása  
db) a szükséges növényvédelmi ápolási munkák elvégzése 

(anyagbeszerzéssel együtt) 
dc) metszések (nyesedékszállítással) szükségszerű rendszerességgel. 

A vállalkozási díj: 650.000 Ft+ÁFA/hó, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. 

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

 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

14/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) 2023. március 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő időszakra Leber-Mogyorósi 

Dóra (2364 Ócsa, Felsőkert utca 7.; adószám: 65059830; nyilvántartási szám: 12927481) 
ev.-t bízza meg az alábbi munkálatok elvégzésére: 

a. Az Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca Ócsai Polgármesteri Hivatal és a Katolikus 
Plébánia közötti szakasz mindkét oldala tekintetében 

ab) fűnyírás kétheti rendszerességgel 
ac) gyepfelület tápanyaggal történő utánpótlása 3 alkalommal a vegetációs 

időszak alatt (a tápanyag beszerzésével együtt) 
ad) fűszegély vágása kétheti rendszerességgel 
ae) sövénynyírás: a növekedési ütemnek megfelelő rendszerességgel 

(nyesedék elszállításával) 
af) a szükséges növényvédelmi ápolási munkák elvégzése 

(anyagbeszerzéssel együtt) 
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ag) cserjekarbantartó metszések (nyesedékszállítással) szükségszerű 
rendszerességgel. 

b. Ócsa, Millenniumi tér (játszótér és a körülötte lévő füvesített és beültetett terület, 
továbbá a parkot körülvevő árok), Ócsa, Falu Tamás utcában található Sportpark 
egész területe és az az előtti aszfaltos útig terjedő (Gábor Áron utca és a Jókai utca 
közötti) közterületi rész, Ócsa, Szabadság tér, Egészségház körüli területrész, 
Polgármesteri Hivatal belső udvarában lévő kert, valamint Ócsa, Hősök tere 
tekintetében: 

bh) fűnyírás heti rendszerességgel 
bi) gyepfelület tápanyaggal történő utánpótlása 3 alkalommal a vegetációs 

időszak alatt (a tápanyag beszerzésével együtt) 
bj) fűszegély vágása heti rendszerességgel 
bk) sövénynyírás: a növekedési ütemnek megfelelő rendszerességgel 

(nyesedék elszállításával) 
bl) a szükséges növényvédelmi ápolási munkák elvégzése 

(anyagbeszerzéssel együtt) 
bm) cserjekarbantartó metszések (nyesedékszállítással) szükségszerű 

rendszerességgel. 
bn) lombgyűjtés zöldhulladék elszállítással 

c. Ócsa, Bolyai tér tekintetében 
cc) cserjekarbantartó metszések zöldhulladék elszállításával 
cd) a szükséges növényvédelmi ápolási munkák elvégzése 

(anyagbeszerzéssel együtt) 
d. Székesi utcában, Falu Tamás utcában, Üllői utca Temető előtti szakaszán Ócsa 

Város Önkormányzata által telepített fák  
dd) gondozása  
de) a szükséges növényvédelmi ápolási munkák elvégzése 

(anyagbeszerzéssel együtt) 
df) metszések (nyesedékszállítással) szükségszerű rendszerességgel. 

A vállalkozási díj: 650.000 Ft+ÁFA/hó, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja. 

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

 
Határidő: 1.) azonnal és 2023. november 30. 
Felelős: 1.)---, 2.) jegyző 
 
 
Napirend tárgya: 
4.7. Tárgy: Döntés az ócsai 0299/1 hrsz. alatt nyilvántartott Mozdony utca útfelületének 
javítása és csapadékvíz-elvezetés tárgyában tervező kiválasztásáról 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a Planex-x Kft ajánlatát javasolja 
elfogadásra.  
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, szintén a Planex-x Kft ajánlatát 
javasolja elfogadásra.  
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, szintén erre a döntésre jutott. 
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Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0299/1 hrsz. alatt nyilvántartott 
Mozdony utca teljes szakaszán a csapadékvízelvezetésének, valamint az útfelületének 
javításához szükséges tervdokumentáció, továbbá tervezői költségvetés elkészítésével a 
PLANEX-X Kft.-t (2367 Újhartyán, Hunyadi u. 22.; adószám: 24946865-2-13; 
cégjegyzékszám: 13-09-170519) bízza meg. A vállalkozási díj: 1.600.000 Ft + ÁFA, 
amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének céltartalékból történő 
átcsoportosítást követően a beruházási kiadások terhére biztosítja.  

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

 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

15/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0299/1 hrsz. alatt nyilvántartott 
Mozdony utca teljes szakaszán a csapadékvízelvezetésének, valamint az útfelületének 
javításához szükséges tervdokumentáció, továbbá tervezői költségvetés elkészítésével a 
PLANEX-X Kft.-t (2367 Újhartyán, Hunyadi u. 22.; adószám: 24946865-2-13; 
cégjegyzékszám: 13-09-170519) bízza meg. A vállalkozási díj: 1.600.000 Ft + ÁFA, 
amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének céltartalékból történő 
átcsoportosítást követően a beruházási kiadások terhére biztosítja.  

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

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.8.  Tárgy: Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére megállapított megbízási díj felülvizsgálata 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra.  
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elvetette a határozati javaslatot. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és Ócsa Város Önkormányzata és a Nagykadácsi 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. között – a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására – 2023. 
január 01. napján kötött megállapodás 10. pontjában szereplő megbízási díj összegét 2023. január 
1. napjától 7.126.200 Ft/hó-ra módosítja azzal, hogy javasolt emelés önkormányzatokra jutó része 
5.553.200 Ft/hó, míg az NEAK finanszírozás mértéke 1.573.000 Ft/hó. 
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2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint előkészített és jelen napirend 
mellékleteként csatolt „Megállapodás 2. számú módosítása” elnevezésű szerződés aláírására. 
 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 4 nem és 4 tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot elvetette: 
 

16/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és Ócsa Város Önkormányzata és a Nagykadácsi 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. között – a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására – 2023. 
január 01. napján kötött megállapodás 10. pontjában szereplő megbízási díj összegét 2023. január 
1. napjától 7.126.200 Ft/hó-ra módosítja azzal, hogy javasolt emelés önkormányzatokra jutó része 
5.553.200 Ft/hó, míg az NEAK finanszírozás mértéke 1.573.000 Ft/hó. 
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint előkészített és jelen napirend 
mellékleteként csatolt „Megállapodás 2. számú módosítása” elnevezésű szerződés aláírására. 
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal  
Felelős: 1.)-2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.9. Tárgy: Döntés a HAMSZA Kft. támogatási kérelméről 
 
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  

1.) úgy dönt, hogy 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. január 1. napjától kezdődően a megemelkedett üzemanyagárak miatt a helyi 
buszközlekedés zavartalan szolgáltatása érdekében működési támogatásban részesíti 
mindaddig, amíg az üzemanyag ára a 2022. március 10. napját megelőző napon érvényes 
480 Ft-os árat el nem éri, de legfeljebb 2023. december 31. napjáig terjedő időtartamig.  E 
tárgyban nyújtott működési támogatás mértéke minden hónapban a NAV által közzétett 
üzemanyagárak alapján kerülnek meghatározásra. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. A 
támogatási szerződés időtartama, 2023. január 1 – 2023. december 31. vonatkozik. 

 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
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17/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy 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. január 1. napjától kezdődően a megemelkedett üzemanyagárak miatt a helyi 
buszközlekedés zavartalan szolgáltatása érdekében működési támogatásban részesíti 
mindaddig, amíg az üzemanyag ára a 2022. március 10. napját megelőző napon érvényes 
480 Ft-os árat el nem éri, de legfeljebb 2023. december 31. napjáig terjedő időtartamig.  E 
tárgyban nyújtott működési támogatás mértéke minden hónapban a NAV által közzétett 
üzemanyagárak alapján kerülnek meghatározásra. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. A 
támogatási szerződés időtartama, 2023. január 1 – 2023. december 31. vonatkozik. 

  
Határidő: 1.)-2.) azonnal   
Felelős: 1.) --- 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.10. Tárgy: Ócsa-Felsőbabád településrész közötti helyi járat biztosítása 
 
Bukodi Károly polgármester: Mindenki látja, hogy a HAMSZA Kft-nek az a javaslata - mivel 
30 perc vezetésre nem talál sofőrt - , hogy kiveszi a délutáni fél négyest, ami Pakonyra menne és 
helyette beteszi ezt a reggelit, majd délután fél négykor megy egyből Felsőbabádra. Igazgató 
asszonnyal is egyeztette, hogy késni fog a gyermek heti két óráról. Ha kérdés, észrevétel nincs,s 
szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) egyeztetve a közszolgáltatási szerződés keretében helyi buszközlekedést ellátó HAMSZA 
Hajózási, Közlekedési és Kereskedelmi Kft. szolgáltatóval a menetrendet 2023. február 1. 
napjától az alábbiak szerint módosítja: 

- 7:23 perckor a Városháza megállóba érkező járat közvetlenül indul Felsőbabád 
irányába és hozza a városba az utasokat, 

- 15:30 perckor Alsópakony irányába induló járat megszüntetésre kerül,  

- 15:30 perckor közvetlenül Felsőbabádra indul járat. 
2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a menetrend módosításával kapcsolatos valamennyi 

esetlegesen szükséges adminisztrációs teendőt (Közszolgáltatási szerződés mellékletének 
megfelelő módosítása és annak aláírása) tegye meg. 

 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

18/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) egyeztetve a közszolgáltatási szerződés keretében helyi buszközlekedést ellátó HAMSZA 

Hajózási, Közlekedési és Kereskedelmi Kft. szolgáltatóval a menetrendet 2023. február 1. 
napjától az alábbiak szerint módosítja: 
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- 7:23 perckor a Városháza megállóba érkező járat közvetlenül indul Felsőbabád 
irányába és hozza a városba az utasokat, 

- 15:30 perckor Alsópakony irányába induló járat megszüntetésre kerül,  

- 15:30 perckor közvetlenül Felsőbabádra indul járat. 
2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a menetrend módosításával kapcsolatos valamennyi 

esetlegesen szükséges adminisztrációs teendőt (Közszolgáltatási szerződés mellékletének 
megfelelő módosítása és annak aláírása) tegye meg. 

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

 
 
Napirend tárgya: 
4.11. Tárgy: Döntés az általános iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Monori Tankerületi Központ által a 2022/2023. tanévre megjelölt általános iskolai felvételi 
körzethatárokat változtatás nélkül elfogadja és javasolja a 2023/2024. tanévre nézve,  
2.) felhatalmazást kap, hogy a döntéssel kapcsolatban a Monori Tankerületi Központ részére a 
szükséges tájékoztatási kötelezettségnek 2023. február 15. napjáig tegyen eleget. 
 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

19/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Monori Tankerületi Központ által a 2022/2023. tanévre megjelölt általános iskolai felvételi 
körzethatárokat változtatás nélkül elfogadja és javasolja a 2023/2024. tanévre nézve,  
2.) felhatalmazást kap, hogy a döntéssel kapcsolatban a Monori Tankerületi Központ részére a 
szükséges tájékoztatási kötelezettségnek 2023. február 15. napjáig tegyen eleget. 
 
Határidő: 1.) azonnal és folyamatos, 2.) 2023. február 15. 
Felelős: 1.) ---, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.12. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bizottságai munkatervének 
elfogadása 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 2023. évi munkatervét 
elfogadja. 
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A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

20/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 2023. évi munkatervét 
elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság 2023. évi munkatervét 
elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

21/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság 2023. évi munkatervét 
elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: Gazdasági Bizottság elnöke 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság 2023. évi munkatervét 
elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

22/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság 2023. évi 
munkatervét elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre:  
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
2023. évi munkatervét elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

23/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
2023. évi munkatervét elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
 
 
Napirend tárgya: 
4.13. Tárgy: Döntés a Rádió Dabas támogatásáról kibővített megjelenés biztosítása érdekében 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elvetette a határozati javaslatot. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. részére – Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésének terhére – 2023. évben 400.000.-Ft, azaz négyszázezer forint összegű 
támogatást nyújt a Rádió Dabas működtetésére, Ócsa városának kibővített 
megjelenésének biztosítása mellett.  

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

 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem és 2 tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

24/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. részére – Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésének terhére – 2023. évben 400.000.-Ft, azaz négyszázezer forint összegű 
támogatást nyújt a Rádió Dabas működtetésére, Ócsa városának kibővített 
megjelenésének biztosítása mellett.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 
  
Határidő: 1.)-2.) azonnal   
Felelős: 1.) --- 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
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4.13. Tárgy: Áramfejlesztő beszerzése a kárpátaljai Salánk község iskolája áramellátásának 
biztosításához 
 
Bukodi Károly polgármester: Megkeresés érkezett hozzá és így nyilván a Képviselő-testülethez 
Salánk községből, mely egy kis, többségében magyarok lakta település. A hírekből mindenki 
értesülhetett arról, hogy áramkimaradási gondokkal küzdenek. A gyerekek zseblámpa mellett 
tudnak az iskolában tanulni és vannak más intézmények is, ahol szükség lenne generátorra. 
Megnézte, hogy milyen típusú aggregátorra lenne szükség, és ez kapható is egy áruháznál. Felveszi 
a kapcsolatot a megkeresővel és kijuttatja a községhez. Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér 
a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy 700.000 Ft keretösszeget biztosít nagy teljesítményű áramfejlesztő 
berendezés megvásárlására, amellyel a kárpátaljai Salánk község iskolájának áramellátását 
kívánja segíteni, biztosítani, amely keretösszeget Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosítja, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban biztosított keretösszeg felhasználásával, 
annak erejéig gondoskodjon Salánk község által meghatározott paraméterekkel rendelkező 
áramfejlesztő berendezés beszerzéséről és annak eljuttatásáról a megsegített Salánk község 
polgármesteréhez. 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

25/2023. (I. 25.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy 700.000 Ft keretösszeget biztosít nagy teljesítményű áramfejlesztő 
berendezés megvásárlására, amellyel a kárpátaljai Salánk község iskolájának áramellátását 
kívánja segíteni, biztosítani, amely keretösszeget Ócsa Város Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosítja, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban biztosított keretösszeg felhasználásával, 
annak erejéig gondoskodjon Salánk község által meghatározott paraméterekkel rendelkező 
áramfejlesztő berendezés beszerzéséről és annak eljuttatásáról a megsegített Salánk község 
polgármesteréhez. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
7. Egyebek 
 
Icsó László Csaba képviselő: Alsópakonyon kiépítésre került a vezetékes víz. Kérdezi, hogy 
milyen a rákötési szándék?  
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy van már fizikai rákötés is. Akik eddig nem 
mozdultak meg, azok esetében továbbra sincs változás. Arra a döntésre jutottak jegyző úrral, 
hogy negyedévente megkeresik a lakosokat és felhívják a figyelmet arra, hogy az év végén 
lekapcsolják a hidroglóbuszt. 
 
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Megkeresés érkezett hozzá, hogy a sportpark csúszdája le 
van zárva amiatt, mert néhány csavar hiányzik belőle és így használhatatlan. 
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Bukodi Károly polgármester: Megnézik. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Mozdony utca utcanévtábláját, rátették az Égetőhegy 
településrész táblájára. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Intézik. 
 
Krisztián László képviselő: Képviselő-testületi ülés előtt kapott levelet Dömötör István úrtól, 
nem tudja, hogy megkapták-e hivatalosan. Kérdezi, hogy ez vajon megint mi lehet? 
 
Bukodi Károly polgármester: Ezt a levelet kapták ők is. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Az elmúlt fél évben nem halottak ez egész beruházásról. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ezt a kérdést várta ezért utánajárt. Elmondja, hogy Inárcson 
megkezdődik a napelempark építése és elkezdték kitűzni az utakat, ahol majd be lehet vinni a 
napelemeket. Néhány karót mellé tűztek, nem jól mérték ki, ezért a polgármester név szerint 
összehívta azokat az inárcsi ingatlantulajdonosokat, akik érintettek, mert az ingatlanjaik mellett 
meg az út, amin szállítják a napelemeket. Erre kapott Rácz János is meghívást, mert az ő 
ingatlanát is érinti ez. Rácz úr pedig megtette azt, hogy az összes ócsai gazdának szólt, akik oda is 
mentek, viszont őket el is küldték, mert nem voltak érintettek a kérdésben. 
 
Krisztián László képviselő: Semmelrock Kft. zajszennyezésére kérdez rá. 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy megkeresnek olyan céget, aki rezgést is mér. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Jelzi, hogy a Falu Tamás utcában a Klapka utca után megáll a víz 
a kanyarban. 
 
Balló Benő képviselő: Szeretné felhívni a figyelmet az árkok tisztítására, karbantartására. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Február 13-án kerül sor a költségvetés elfogadására, kéri a 
képviselőket, hogy figyeljék a rendszert, mert a Képviselő-testületi ülést megelőzően a 
bizottságoknak is üléseznie kell és tárgyalni a napirendeket. 
 
A napirendek megtárgyalását követően a polgármester az ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 

 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


