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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 

16.00 órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő  képviselő 

Hantos Péter képviselő  

Kardos Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő  

Puskás Imre képviselő 

 

Meghívottak: 

Jászberényi Tamás Ticoned Oktatási és Tanácsadó Kft. 

Szalay András Short Term Capital Kft. 

Gere Krisztina Carbon Solutions Global Ltd. 

 

 

A Képviselő-testület 7 fővel van jelen. Az ülésről távol maradtak Dr. Gallai Zoltán 

képviselő. Az ülésre később érkezett Puskás Imre képviselő. 

 

Bukodi Károly polgármester: A 2015. január 28-án (szerdán) 16.00 órára, munkaterv 

szerint összehívott képviselő-testületi ülést megnyitja. Köszönti a megjelenteket, 

megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van és határozatképes. Az ülésről 

távolmaradását Dr. Gallai Zoltán képviselő, Puskás Imre képviselő pedig késését 

jelezte. Az ülés megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali épületében a 

tanácsteremben kerül sor  

 

Bukodi Károly polgármester: a képviselő-testület felé javasolja felvenni a következő 

napirendeket: 

4.13 Döntés az óvodapályázattal kapcsolatos KMOP-4.6.1.-2012-0022 azonosító számú 

projekt kapcsán a hiánypótlási felhívásban foglaltakról  

4.14 Döntés az ócsai 0256/2. hrsz. alatt nyilvántartott út karbantartására vonatkozó 

kérelemről 

 

Horváth Tamás alpolgármester: az egyebek napirendben pár szót szólna a 

Hungaricum Babamúzeummal kapcsolatos megnyilvánításról. 

 

Bukodi Károly polgármester: Kánai Gergely képviselő napirend előtti felszólalási 

lehetőséget kért, így megadja neki a szót.  

 

Kánai Gergely képviselő: napirend előtt annyit mondana, hogy a mai ülés anyagai 

között zárt ülés keretében két közbeszerzési eljárás is szerepel. A járdaépítési pályázat, 
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ami a Városfejlesztési Bizottságnak a kompetenciájába tartozik nem kaptak előzetesen 

anyagot, nem tudták megtárgyalni. Kéri Polgármester urat, hogy elkövetkezőkben 

ezeket az előterjesztéseket legyen szíves időben a bizottság részére bocsájtani. 

 

Bukodi Károly polgármester: több javaslat, észrevétel nem érkezett, így szavazást kér 

az alábbi határozati javaslatra. 

Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete az írásban kiküldött napirendi javaslatot 

az alábbi elhangzott módosításokkal együtt tárgyalásra elfogadta 

4.13 Döntés az óvodapályázattal kapcsolatos KMOP-4.6.1.-2012-0022 azonosító számú 

projekt kapcsán a hiánypótlási felhívásban foglaltakról. 

4.14 Döntés az ócsai 0256/2. hrsz. alatt nyilvántartott út karbantartására vonatkozó 

kérelemről. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

1/2015./I.28./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete az írásban kiküldött napirendi javaslatot 

az elhangzott módosításokkal együtt tárgyalásra elfogadta 

4.13 Döntés az óvodapályázattal kapcsolatos KMOP-4.6.1.-2012-0022 azonosító számú 

projekt kapcsán a hiánypótlási felhívásban foglaltakról. 

4.14 Döntés az ócsai 0256/2. hrsz. alatt nyilvántartott út karbantartására vonatkozó 

kérelemről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

 

                            N A P I R E N D 

 

1.Napirend előtti felszólalások 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

3.Munkaterv szerinti napirendek 

   

3.1 Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város közvilágításának korszerűsítéséről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.2 Tárgy: Tájékoztatás Oxifa telepítéséről a nyárfás öntözőterületen 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.3 Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kezelésében 

lévő konyhák korszerűsítéséről és fejlesztéséről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

  Bár a fenti napirendek az Önkormányzat képviselő testületének 2015. 

évi munkatervében nem szerepelnek, de azok tárgyalásához külső 

szakértők is meghívásra kerültek, ezért indokolt a tárgyalandó 

napirendek legelején szerepeltetni őket 

   

3.4 Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének első 
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olvasatban történő benyújtása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

(az anyag később kerül kiküldésre) 

   

4.Aktuális napirendek  

 

4.1 Tárgy: …./2015./…/önkormányzati rendelet-tervezet a 2014.évi 

költségvetésről szóló 1/2014. (II.6.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról (költségvetés előirányzat módosítás) 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

(az anyag később kerül kiküldésre) 

   

4.2 Tárgy: …../2015. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a gyermekétkeztetési 

és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2013. 

(IX.12.) ÖK rendelet módosításáról   

 Előadó: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 

   

4.3 Tárgy: Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde alapító okiratának módosítása   

 Előadó:  Dr. Molnár Csaba aljegyző 

   

4.4 Tárgy: Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása   

 Előadó:  Dr. Molnár Csaba aljegyző 

   

4.5 Tárgy: Ócsai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása   

 Előadó:  Dr. Molnár Csaba aljegyző 

   

4.6 Tárgy: Ócsa Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és 

Helyi Építési Szabályzat megalapozó munkarészének tárgyalása 

 Előadó:  Kánai Gergely Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és 

Természetvédelmi Bizottság elnöke 

   

4.7 Tárgy: Ócsa Településfejlesztési Koncepció fejlesztési irányainak rögzítése 

 Előadó:  Kánai Gergely Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és 

Természetvédelmi Bizottság elnöke 

   

4.8 Tárgy: Döntés műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 

a.) a KMOP-3.3.3-13-2013-0010 azonosító számon regisztrált 

„Napelemes rendszer kialakítása a Bolyai János Gimnázium és 

Kereskedelmi Szakközépiskolában” című projekthez kapcsolódóan  

b.) a „Napelemes rendszer kialakítása a Halászy Károly Általános 

Iskolában” című, KMOP-3-3-3-13-2013-0025 azonosítószámú 

projekthez kapcsolódóan 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

  (az anyag később kerül kiküldésre) 

   

4.9 Tárgy: Döntés Ócsa, Szociális Lakópark vizi-közmű ellátást biztosító vizi-

közmű rendszerek és tartozékaik ingyenes tulajdonba adásával 

kapcsolatos értékbecslés elkészítéséről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.10 Tárgy: Döntés a járdaépítési pályázat keretében kötendő vállalkozási 

szerződésekről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

4.11 Tárgy: Döntés az „Ezerarcú Ócsa” fotóverseny kiírásáról 

 Előadó:  Bukodi Károly polgármester  

   

4.12 Tárgy: Támogatási kérelem a dabasi mentőkocsi megvásárlásához 

 Előadó:  Bukodi Károly polgármester 

   

5.Interpellációk 

 

6.Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

7.Egyebek 

 

8.ZÁRT ÜLÉS 

 

Zárt ülés keretében 

(zárt ülés a Közbeszerzési Döntő Bizottsági határozat alapján az esélyegyenlőségi 

elv biztosítása végett valamint A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(továbbiakban Kbt.). 2. § alapján, névszerinti szavazás a Kbt. 22. §. (5) bekezdése 

alapján.)  

 

 

8.1 Tárgy: Döntés a KMOP-3.3.3-13-2013-0010 azonosító számon regisztrált 

„Napelemes rendszer kialakítása a Bolyai János Gimnázium és 

Kereskedelmi Szakközépiskolában” című projekthez kapcsolódó 

közbeszerzés kiírása kivitelezési munkálatainak ellátása tárgyú 

közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívásáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

(az anyag később kerül kiküldésre) 

   

8.2 Tárgy: Az összegzés elfogadása és az eredmény megállapítása a „Napelemes 

rendszer kialakítása a Halászy Károly Általános Iskolában” című, 

KMOP-3-3-3-13-2013-0025 azonosítószámú projekt közbeszerzési 

eljárásában. 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

(az anyag később kerül kiküldésre) 

 

Bukodi Károly polgármester: kéri a képviselő társait, hogy a napirendek terjedelmére 

tekintettel mindenki röviden és lényegre törően válaszoljon, mivel meghívja a 

képviselő-testület tagjait egy vacsorára ma este 6 órára. Az első három napirendi ponttal 

kapcsolatban csak tájékoztatásról van szó, döntés nem születik a mai ülésen.  

 

3.1 napirend tárgya: Tájékoztatás Ócsa Város közvilágításának korszerűsítéséről 
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Bukodi Károly polgármester: az első napirenddel kapcsolatban nem érkezett meg 

Szalay András, ezért kéri a második napirenddel felcserélni azt. Átadja a szót Gere 

Krisztinának. 

 

3.2. napirend tárgya: Tájékoztatás Oxifa telepítéséről a nyárfás öntözőterületen 

 

Gere Krisztina: köszöni a szót, a cégük környezetvédelem keretében faültetéssel 

foglalkozik. Céljuk, hogy a környezetvédelem helyi szinten is működhessen gazdasági 

fenntarthatósági program keretében, mindig próbálnak a helyi önkormányzatokkal 

együttműködve megállapodásokat kötni. Ennek keretében az önkormányzatok 

biztosítják a földterületet, ezért cserébe a későbbi hozamból részesülnek.  

Az első vágás 6 év múlva lenne aktuális, ebből a szerzett hozamból részesülne először 

az önkormányzat. Több önkormányzatnál is felmerült, hogy így a tervezett minimális 

hozambevétel először 6 év múlva válik esedékessé, erre megoldásként a tervezett 

minimális hozambevétel 70%-a évenként a hivatal számára kifizetésre kerül, a végső 

elszámolás pedig 6 év múlva válik esedékessé.  

Az együttműködés fontos pontja, ha a közmunka program keretében rendelkezésükre 

tudnak bocsájtani munkaerőt, ennek költségeit állják.  

 

Bukodi Károly polgármester: köszöni a tájékoztatást, a korábbi megbeszéléseken 

egyrészt lehetőségként felmerült az alsópakonyi rész művelés alá vonása, vagy a 

szennyvízterületet körülölelő nyárfás öntözőterület, ahol egy 20 hektáros rész 

vágásérett. A cég részére megküldésre került az utolsó víztisztítási mérési eredmény, 

ahonnan azt a választ kapták, hogy ezzel a vízzel lehet locsolni a facsemetéket, jelen 

pillanatban itt tart az ügy, átadja szót Kánai Gergelynek. 

 

Kánai Gergely képviselő: az anyagban kiküldött megállapodás a beruházó és az 

ingatlan, mint tulajdonos közötti megállapodást fedezné, vagy egy másik megállapodás 

lenne. Ebben a 22 pontban ezzel a megállapodással túl sok költsége keletkezne az 

önkormányzatnak.  

 

Gere Krisztina: az önkormányzatnak semmilyen kötelezettsége nem keletkezik, a 

megállapodás annyiban módosult, hogy az őrzés kikerült belőle, illetve minden pótlás a 

cégüket terheli. Az együttműködés keretében az öntözés költsége önkormányzatnak 

plusz bevételként keletkezne, az ültetés és a fenntartás kapcsán is lehetnek felmerült 

költségek, de ezeket az Ő cégük finanszírozná.  

 

Kánai Gergely képviselő: az ötletet jónak tartja, de a megállapodást nem.  

 

Gere Krisztina: a szerződés, megállapodás igény szerint módosítható.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: kérdésként felveti, hogy a szennyvíztisztító telep 

nyárfás ültetésénél kritérium volt, hogy csak olyan növény ültethető, ami szikkaszt. Az 

oxifa tekintetében történte olyan mérés, hogy elegendő a vízfeldolgozó képessége.  

 

Gere Krisztina: a kérdésre még nem tudja a választ megadni, utána kell járnia.  

 

Kánai Gergely képviselő: az egyik kérdése, hogy a kitermelt fa mennyisége után kapja 

az önkormányzat a meghatározott hozamot. Kérdésként felveti, hogy ezek a hozamok 

előreláthatólag hogyan fognak alakulni.  
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Gere Krisztina: kérdésre válaszolva körülbelül 100 eurós tétel, de hozott egy másik 

tájékoztatót is, melyet e-mailben is megküld, mely tartalmazza egy fára lebontva is az 

adatokat.  

Kánai Gergely képviselő: másik kérdésként felveti, hogy tudnak-e magyarországi 

példát mutatni, ahol ez analóg módon már megvalósult, ugyanebben a konstrukcióban.  

 

Gere Krisztina: Nincs még ilyen tapasztalat, Pitvaros városával, tavalyi évben valósult 

meg a beruházás. További tájékoztatást is megküld.  

 

Bukodi Károly polgármester: további kérdés, észrevétel nem érkezett, a későbbiekben 

érkező anyagok természetesen a képviselő testület felé továbbításra fog kerülni.  

 

Puskás Imre képviselő megérkezett az ülésre. A Képviselő-testület 8 fővel van jelen.  

 

3.3 napirend tárgya: Tájékoztatás Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

kezelésében lévő konyhák korszerűsítéséről és fejlesztéséről 

 

Bukodi Károly polgármester: a tavaly évben merült fel annak gondolata, hogy egy 

szakértő céggel átvilágítsák a konyhákat. Szeretné, ha ezt ismételten felülvizsgálnák, 

átadja a szót Jászberényi Tamásnak.  

 

Jászberényi Tamás: 2009 – 2010 óta foglalkoznak behatóbban közétkeztetési 

feladatok ellátásával, 2013. óta folyatnak az egész országra kiterjedő kutatásokat, 

szolgáltatásokat. Áttekintették a 4 főzőkonyhát, főbb megállapításaik, ami a 

főzőkapacitást illeti egy decentralizált állapot működik a városban, melyen 1000 – 1100 

adag étel kerül előállításra, ahol azt mondják, hogy jól lehet szervezni egy konyha 

ételadag előállítását az nagyjából 3000 adat, mely nagyjából a tízszerese a jelenlegi 

előállításnak.  

A 4 főzőkonyha közül egy kiváló állapotban van, precedens értékű a Napsugár Óvoda 

konyhája. Az Nefelejcs Óvodának, Általános Iskolának és a Gimnáziumnak a 

konyhájáról ezt nem tudja elmondani, ott régi a konyhatechnológia és az infrastruktúra 

is elavult. A költségbecslésük, amit elkészítettek tartalmazzák a beruházások 

megvalósulnának szükséges költségeit. Vizsgálták az önkormányzat által vizsgált 

nyersanyagdíjat, összehasonlítva a térségben alkalmazott más nyersanyagokkal. A 

tájékoztatásuk utolsó része tartalmaz egy összehasonlító elemzést az előnyökről és 

hátrányokról, lehetőségekről és veszélyekről.  

A technikai berendezések hamar cserére, mely nem csak az elavultságuknak 

köszönhető, hanem annak is, hogy a szeptembertől hatályba lépő új rendelet egy 

jelentős szigorítást vezet be a konyhatechnológia során alkalmazható fűszerek, 

tápanyagbevitel és egyéb paraméterek során.  

 

Bukodi Károly polgármester: a tájékoztatóval kapcsolatban kérdezi a képviselő-

testületet, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele.  

 

Kardos Zoltán képviselő: ismeri az Általános Iskola és a Gimnázium konyháját, a 

ráfordításokra szánt nettó összeget borzasztó soknak találja.  

 

Jászberényi Tamás: a költségbecslésekről két dolgot tart fontosnak, végeztek 

feltárásokat a vezetékrendszerre és az infrastruktúrára vonatkozóan, a berendezések 
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esetében minden alkalommal kedvezménnyel, listaárral számoltak. A laikusok számára 

soknak tűnhetnek, de példaként említi a páraelszívó rendszer kivitelezése, mely majd 

minden konyha esetén a beruházás 2/3-át teszi ki, mely a Napsugár Óvodán kívül 

egyetlen konyhában sem működik.   

 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető asszony: teljesen egyetért abban, hogy a 

konyhák felújításra szorulnak. Felhívja a figyelmet arra, hogy ugyanezt a szakértői 

véleményt egy másik cég nevével a tavalyi évben is megkapták, most ugyanezt 

megkapták, teljesen ugyanaz még a dátumok is egyeztek. Nem érti, hogy akkor mi ez a 

két cég. 

A másik észrevétele, hogy olyan mintha nem is jártak volna a konyhákban, a 

Gimnázium konyháját körülbelül 8 évvel ezelőtt a Pest Megyei és az Ócsai 

Önkormányzat felújította. Ezt követően a Pest Megyei Önkormányzat úgy döntött, hogy 

kiadja az összes megye által üzemeltetett intézménynek a konyháját. A tájékoztató 

tartalmazza, hogy az asztalokról a fémmentes burkolatok hiányoznak és a csempe is 

töredezett, ez nem így van, hisz az egész konyha csempézve van és a burkolatok is 

rendben vannak. Ami egyedül valóban hiányzik az a kombisütő, hisz ez akkor még nem 

volt elterjedt. Nyilván lehetne modernebb eszközöket vásárolni, de a konyhák nincsenek 

olyan rossz állapotban, mint ahogy ez a tanulmány leírja. Tavaly amikor ezt a szakértői 

véleményt megkapták végigtanulmányozták, úgy tudja, hogy az új változatban 

nincsenek benne azok az ajánlatok, amik ide le vannak fűzve. Azt a kombisütőt, amit 

beterveztek a Halászy Károly Általános Iskolába nettó 3,5 millió forintos áron, amikor 

Önök itt jártak a konyhákban, márciusban még nem volt meg, de bruttó 3 millió 

forintért már megvásárolták.  

Nem szeretne vitát nyitni, de nagyon szívesen bemutatja akár a bizottsági ülésen is 

pontról-pontra, hogy miben tér el a tanulmány a valóságtól. Azzal egyet ért, hogy a 

konyhákat fel kell újítani, de az adagbővítésre nincs igény. 2008-ban csak a Halászy 

Károly Általános Iskola felújításának feltérképezése, mely akkor 270.000.- forintba 

került, melynek elkészítése 63.500.- forint volt. Az étel minőségét úgy értékelték 

közepes szintre, hogy meg sem kóstolták.  

 

Bukodi Károly polgármester: természetesen van lehetőség bizottsági ülésen is 

megtárgyalni, kéri üzletvezető asszonyt a teljes tájékoztatásra, legyen benne az is, hogy 

amikor ez a megkeresés érkezett akkor elmondta, hogy azért lát a fejlesztésben 

lehetőséget, mert báziskonyhának tekinti ahonnan más településeket is el lehetne látni.  

Ezt az anyagot tájékoztatásnak szánta, bármely bizottsági ülésen meg lehet tárgyalni.  

A Szalay úr naptárjában elírták az ülés időpontját, így Ő nem tud részt venni a mai 

megbeszélésen, így azt a napirendet a későbbiek során fogják tárgyalni.  

 

Bukodi Károly polgármester távozott az ülésteremből. A Képviselő-testület 7 fővel van 

jelen.  

 

3.4 napirend tárgya: Ócsa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének első 

olvasatban történő benyújtása 

 

 

Horváth Tamás alpolgármester: átveszi az ülés vezetését és megadja a szót Jegyző 

úrnak. 
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dr.Szabó György jegyző: Tájékoztatja a képviselőket egy adminisztratív jellegű 

tévedésről a rendelet-terezettel kapcsolatban a 11. §-ában a Könyvtár bevételi és kiadási 

számaiban egyezőségnek kell lenni, azonban a kiadási oldal kevesebb, mint a bevételi 

oldal, mely helyesen 9.359.000.- forint.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: kérdéskén felveti, hogy a napirendhez kíván-e valaki 

hozzászólni.  

 

Hantos Péter képviselő: költségvetési számlát vezetve az tudott, hogy mindig a záró 

számadásra kell, hogy elkészüljön. Szeretne egy rövid összefoglalást, hogy Ócsát jelen 

pillanatban milyen adósságállomány terheli.  

 

Bukodi Károly polgármester megérkezett az ülésre. A Képviselő-testület 8 fővel van 

jelen.  

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető: elmondaná, hogy jelenleg egy 80 millió 

forintos folyószámla hitellel rendelkezik Ócsa Város Önkormányzata, és egy 60 millió 

forintos beruházási hitelszerződéssel, melyeket a jelenleg folyamatban lévő KEPO 

pályázatok költségére tudnak lehívni az önrészre vonatkozóan. A folyószámlahitel 

felhasználása jelen időszakban körülbelül 20 millió forint felhasználáson áll. Egyéb 

elkötelezettsége nincs a városnak. A Városüzemeltetési Kft.-nek van egy 10 millió 

forintos folyószámlahitel, ami a Kft. rendelkezésére áll és jelenleg 7 millió forintos 

kihasználtságon áll.   

 

Bukodi Károly polgármester távozott az ülésteremből. A Képviselő-testület 7 fővel van 

jelen.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: visszaveszi az ülés vezetését, megköszöni a 

tájékoztatást és felkéri a képviselő-testületet, hogy további kérdéseiket, észrevételeiket 

tegyék fel.  

 

Kánai Gergely képviselő: a bizottsági ülésen még megbeszélésre került, hogy ez az-az 

időszak, ami uniós pályázatok szempontjából fontos időszak. Kérdésként felveti, hogy a 

város mekkora összeget tud tartalékolni arra az esetre, ha sikerül uniós pályázathoz 

hozzáférni, illetve az egyéb költségekre, ami a pályázatokkal kapcsolatos arra mekkora 

összeget különítettek el. Természetesen jelen pillanatban azt nem lehet tudni, hogy mire 

fognak tudni pályázni, de ennek az összegnek a nagysága az nagyon sok mindent el fog 

dönteni a következő 7 évben, illetve ha nem sikerül uniós támogatásokra szert tenni, 

akkor akár a következő 10 – 20 évet is befolyásolhatja. Előreláthatólag egy nagyon 

aktív időszak elé néznek sok költségvetési kiadással, tudja-e ezt Ócsa vállalni és mi a 

költségvetésben erre a tartalékunk.  

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető: 15 millió forintos általános tartalékkal 

terveztek, ami bármikor felhasználható az önerők fedezetére. Ezen kívül továbbra is 

megvan az a lehetőség a stabilitási törvény keretében, hogy az önerőkre külön igénylést 

lehessen beadni, ezzel az önkormányzat eddig is minden esetben élt és a jövőben is 

élhet. Ezen kívül, ami még év közben módosíthat az minden egyéb bevételek, ami plusz 

bevételt jelet a városnak, előfordult már az is, hogy igényelhettünk plusz normatívákat, 

ezt természetesen figyelik és ha van rá lehetőség megigényelik.  
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Bukodi Károly polgármester megérkezett az ülésre. A Képviselő-testület 8 fővel van 

jelen.  

 

Bukodi Károly polgármester: a kérdés második felének tekintetében pedig elmondja, 

hogy természetesen eddig is részt vettek és ezt követően is szeretnének részt venni sok 

pályázatban, folyamatosan keresik a megoldást.  

A költségvetés elfogadására február 11-én szerdára (16 órára) egy rendkívüli képviselő-

testületi ülést hív össze, hisz február 15-ig el kell fogadni a költségvetést.  

 

Puskás Imre képviselő: kérdésként felveti, hogy van egy 70 milliós tétel olyan címszó 

alatt, hogy eszközértékesítés vagy ingatlanértékesítés, ez mit takar, és mikor valósul 

meg? 

 

Bukodi Károly polgármester: vannak ingatlanai a hivatalnak ingatlanai, amikről 

készült egy értékbecslés, a költségvetés tartalmazza, hogy ha szükségessé válik, ezek 

értékesíthetők.  

 

Puskás Imre képviselő: kérdésként felveti, hogy ez a költségvetésben ez felhasználható 

vagy felhasználandó összegként szerepel, tartalékként vagy hiányként. 

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető: a beruházási, felújítási célokra kerül 

felhasználásra. 

 

Dr. Szabó György jegyző: ez az összeg nem kötelezően elköltendő, nincs eladási 

kényszer.  

 

Hantos Péter képviselő: a bizottságok és a civil szervezetek szempontjából is fontosak 

a támogatások. Kérdésként felveti, hogy milyen keret áll rendelkezésre a civil 

szervezetek támogatására.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: a képviselő-testületnek rendelkezésé áll 1,5 millió 

forintos keret a civil szervezetek támogatására. Létezik polgármesteri és alpolgármesteri 

keret is, mely most került megemelésre, melyet eddig is és ezt követően is kizárólag 

ilyen célra került és fog kerülni felhasználásra. Biztat minden civil szervezetet, hogy 

keresse meg a képviselő-testületet, Polgármester urat és saját személyét is, mert a tőlük 

telhető módon támogatják a civil szervezeteket.  

 

Bukodi Károly polgármester: javasolja a bizottságnak, hogy inkább mindegyik civil 

szervezetet támogassák egy csekélyebb összeggel, hogy minél több szervezet juthasson 

támogatáshoz.  

 

Hantos Péter képviselő: köszöni a felajánlást és tájékoztatni fogja a civil szervezeteket. 

További kérdésként felveti, hogy a 2015. évi költségvetési koncepcióban 

megfogalmazottak alapján, az egyéb fejlesztési és beruházási kiadások finanszírozására 

30 millió forintos kormányzati engedélyhez kötött hitelfelvétel került betervezésre. 

Kérdésként felveti, hogy a személygépkocsi vásárlás az Önkormányzat részére miért 

vált szükségessé, elromlott-e valamelyik gépkocsi. 
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Bukodi Károly polgármester: a 30 millió forintos hitelfelvétel kifejezetten a Nefelejcs 

Napköziotthonos Óvoda teljes tetőcseréjét szolgálja, melyre már két árajánlatot is 

bekértek. 

Nem, nem romlott el egyik gépjármű sem, amit tavaly vásároltak a közterület-felügyelet 

számára Suzuki gépjármű is remek állapotban van. A gépkocsi a Polgármesteri Hivatal 

tulajdonában lenne és kizárólag a polgármester használatát szolgálná.  

 

Puskás Imre képviselő: észrevételt kíván tenni arra, ha egy munkagépet vásárolnak, 

akkor ezzel le tudják az útpadkákat tisztítani így valamelyest megoldják a 

csatornaelvezetés is. Milliárdokat mondott a bizottsági ülésen Viola Károly mérnök úr, 

illetve azt, hogy ez olyan sok összeg, hogy sohasem térülne meg. Ha felbecsülik a 

padkákat, akkor fel tudják mérni, hogy hol vannak azok a gócpontok, ahol tényleg lépni 

kell, ahol szükséges akár egy szivattyúrendszer kialakítása. Ehhez szükséges egy 

munkagép, így véleménye szerint elég nagy település Ócsa, hogy akár más területeken 

is kihasználják. Véleménye szerint akár bérbe is lehetne adni, ezt, ha beterveznék a 

költségvetésbe, akkor végülis pénzt terveznének be Ócsának és talán pénzt is hozna.  

 

Bukodi Károly polgármester: az ötletet támogatja, de ugyanezen megfontolásból 

vásárolták annak idején az IFÁ-t, mert több milliós tételeket fizettek ki a hókotrásért és 

a zöldhulladék elszállításáért. Többször felmerült már, hogy fejleszteni kellene a Kft. 

gépparkját, de azt gondolja, hogy a tartalék közé be lehet tenni, de azt, hogy ezt bérbe 

adják komolyan át kell gondolni, esetleg bérmunkaként tudja elképzelni.  

 

Puskás Imre képviselő: köszöni, igen úgy gondolta, hogy tervezzék be, és akár egy fél 

vagy egy év múlva, ha úgy alakul térjenek vissza rá. A csapadékelvezetési költségeket 

fontos lenne csökkenteni.  

 

Bukodi Károly polgármester: a csapadékelvezetési koncepció kialakítása még 

folyamatban van, a jogszabályok és törvények alkalmazásával a lakosságot fel kell 

szólítani, hogy a telkén oldja meg, ne az udvarra vezesse ki. Szeretné ennek a ciklusnak 

a második felére rendbe tenni a csatorna elvezetés kérdését is.  

 

Hantos Péter képviselő: kérdésként felveti, hogy a költségvetési finanszírozási 

bevételek és kiadások egyenlege és költségvetési hiány itt -79 milliót lát. Ez azt jelenti, 

ha jól értelmezi, akkor 2014-ben a plafonig kihasználták a hitelkeretet.  

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető: ez külső finanszírozás, ha minden 

megvalósul, akkor ezt a közel 80 millió forintos folyószámlahitelt kell igénybe venniük. 

Ez egy felhalmozási hitelösszeg lehet, de nem mentek el a plafonig, a szöveges 

beszámolóban is lehet látni, hogy 231 millió forint összeg mértékéig lehet elmenni.  

 

Hantos Péter képviselő: kérdésként felveti, hogy 2014-ben mennyire vették ezt 

igénybe.  

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető: ezt a hitelt év végén vissza kellett fizetni, hisz 

éven belüli hitel, mely folyamatos kihasználtság mellett működött, decemberre nem 

maradt felhasználatlan rész. 

 

Dr. Szabó György jegyző: ez az önkormányzatnak a sajátos bevételei nem 

egyenletesek, ezt a hitelt december 31-én visszafizette és lezárta a gazdasági évét. 
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Bukodi Károly polgármester: felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a 

rendkívüli ülésen a költségvetés elfogadásáról szavazni kell. Ezen ülés azt szolgálta 

volna, hogy mindenki tegye meg a költségvetéssel kapcsolatos észrevételét, hogy a 

következő, február 11-i ülésre azt bele lehessen építeni a végleges változatba.  

A költségvetéssel kapcsolatos további kérdés, észrevétel nem érkezett, így szavazást kér 

az alábbi határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) a 2015. évi költségvetés tervezetét első olvasatban a módosításokkal egységes 

szerkezetben elfogadja 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet tervezetét haladéktalanul 

készíttesse el és terjessze rendkívüli ülés keretében a képviselő-testület elé. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 2 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

2/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) a 2015. évi költségvetés tervezetét első olvasatban a módosításokkal egységes 

szerkezetben elfogadja 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet tervezetét haladéktalanul 

készíttesse el és terjessze rendkívüli ülés keretében a képviselő-testület elé. 

Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal és folyamatos 

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

 

 

Dr. Szabó György jegyző: ugyanezen napirendhez kapcsolódóan kiküldésre került az 

anyag az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három 

évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában 

jóváhagyja. 

 

Bukodi Károly polgármester: szavazást kér az alábbi határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 

összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

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

következő határozatot hozta: 

 

3/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 

összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester: egy rövid időre visszatérnének a 3.1 napirendhez, 

hiszen megérkezett Szalay András a Short Term Capital Kft. képviseletében.  

 

3.1 napirend tárgya: Tájékoztatás Ócsa Város közvilágításának korszerűsítéséről 

 

Bukodi Károly polgármester: köszönti Szalay Andrást és át is adja a szót neki.  

 

Szalay András: elnézést kér a késésért, tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bank 

célja felmérni, hogy milyen technológia hozza azt a megtakarítást, ami a 

beruházásokhoz szükséges. Minden esetben közbeszerzés köteles eljárásról van szó, 

bemutatja a lehetséges fejlesztési célokat, megállapítja a beruházáshoz szükséges 

keretösszeget. Az eljárás több lépésből áll, mely egy felméréssel és javaslatkéréssel 

kezdődik, ezt követően kell dönteni, hogy ezt az utat választják-e. Folyamatosan 

tájékoztatják a képviselő-testületet.  

 

Bukodi Károly polgármester: arról van szó, hogy közösen beadtak egy pályázatot a 

világításkorszerűsítésről, melyen nem nyertek. A megtakarított összegből fedeznék a 

korszerűsítést, beruházást. Kéri a képviselő-testületet, hogy tegyék fel kérdéseiket. 

 

Szalay András: a lízingszerződés alól nem lehet kibújni, tudomása szerint a piaci 

alapból működő konstrukciókat a KEOP-ból már nem fogják támogatni, így kéri, hogy 

gondolják meg az ajánlatukat.  

 

Kánai Gergely képviselő: egy olyan lízingbe megy bele a képviselő-testület, amelyben 

a futamidő végéig nem fognak kevesebbet fizetni. 

 

Bukodi Károly polgármester: egy darabig biztos, hogy nem.  

 

Szalay András: a mostani rendszer körülbelül 20 éves, így véleménye szerint 

körülbelül 3 év múlva úgyis korszerűsíteniük kell. Az nem igaz, hogy nem fognak 

kevesebbet fizetni, hiszen ha elavult többet fognak fizetni. A beruházás csökkenti a 

villamoshálózat elavultságát, megelőzi, hogy plusz kiadások keletkezzenek.  

 

Kánai Gergely képviselő: mostanában ezen lámpatestek technikai fejlődése eléggé 

gyorsan fejlődik, a futamidő alatt előfordulhat, hogy elavulttá válik, nem érné-e meg 

teljesen új rendszer kialakítása.  

 

Szalay András: a technológia egyre többe kerül, folyamatosan fejlesztenek, ha le 

tudnak ülni majd, igyekeznek a legkedvezőbb ajánlatot, díjat kialakítani.  

 

Bukodi Károly polgármester: véleménye szerint csak arról kell dönteni, hogy 

megbíznak egy céget arra, hogy felmérje, hogy erre szükség van-e és javaslatot tegyen.  
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Puskás Imre képviselő: kérdésként felveti, hogy csak az égők vagy az egész 

lámpatestek cserére kerüljenek.  

 

Szalay András: az egész lámpatest cserére kerül. A cserék garanciálisak. 

 

Puskás Imre képviselő: ezek a lámpatestek körülbelül 8 éve lettek lecserélve, már volt 

egy újítás.  

Bukodi Károly polgármester: véleménye szerint ezt a napirendet részletesen 

kielemezték, köszöni szépen Szalay Andrásnak a részletes tájékoztatást.  

 

 

4.1 napirend tárgya:   …./2015./…/önkormányzati rendelet-tervezet a 2014.évi 

költségvetésről szóló 1/2014. (II.6.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

(költségvetés előirányzat módosítás) 

 

Bukodi Károly polgármester távozott az ülésteremből. A Képviselő-testület 7 fővel van 

jelen.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: átveszi az ülés vezetését, felkéri a képviselő-

testületet, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.  

 

Dr. Szabó György jegyző: az Önkormányzatnak több olyan pénzügylete is van, 

amelyek később kerülnek könyvelésre, és utólag kerül a költségvetés rendeletébe is, 

ezek mind-mind olyan már lezajlott pénzügyi események, amelyekről található 

képviselő-testületi döntés, csak most kerülnek átvezetésre a 2014. évi költségvetésre.  

Példaként említi a KEOP pályázatokat és a Könyvtár felújítását.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: a napirenddel kapcsolatos további kérdés, észrevétel 

nem érkezett, így szavazást kér az alábbi rendelet megalkotására. 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.  

 

                                                                  1.§. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1 /2014. (II.06.) számú 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  3. §-a  az alábbiak szerint módosul: 

 „3.§. 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetésében: 

       A kiadási és bevételei főösszegét: 1.276.007.000 Ft-ban, azaz:  

       egymilliárd kettőszázhetvenhatmillió-hétezer forintban határozza meg. 

 

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

összege - 54.736.000 Ft. 

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 
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3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési 

kiadások 4. sor) (+/-) 

            -54 736 

 

   
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY 

ÖSSZEGE  

 Ezer forintban 

1. 2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. 

oszlop 24. sor) 
            24 736  

2. 2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. 

oszlop 27. sor) 
- 

3. 2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)             24 736 

 

   a.) működési egyenleg:  -  19.109 eFt 

   b.)  felhalmozási egyenleg: -  35.627 eFt 

 

(3) A költségvetési egyenleget az érvényben lévő folyószámla hitelszerződés 

rendelkezésre álló keretéből tudjuk finanszírozni.  

2.§. 

Az R. 4.§-a az alábbiak szerint módosul: 

„4. § 

(1) A 3.§. (1) bekezdésben megállapított módosított költségvetési bevételek 

forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását 

önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek módosított 

bevételeit és kiadásait a rendelet 

1.1 számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. 

 

(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosított bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 
 

 Önkormányzat működési bevétele:     525.930 eFt 

   ebből:  

   1.) Közhatalmi bevétel     380.500 eFt 

   2.) Intézményi működési bevétel     59.400 eFt 

   3.) Működési célú átvett pénzeszközök    31.000 eFt 

   4.) Működési célú támogatások Áh.belül:   55.030 eFt 
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(3)  Önkormányzat normatív működés támogatásai:   463.150  eFt 

 

(4)    Felhalmozási bevételek:      286.927 eFt 

  

1.) Felhalmozási bevételek   101.000 eFt 

   2.)   Finanszírozás bevétel      94.729 eFt 

                       3.)   Felhalmozási célú támogatás     91.198 eFt 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                               1.276.007 eFt 

 

(5) Önkormányzat  működési kiadásai:            1.023.787 eFt 

ebből: 

  1.) Személyi juttatások     287.427 eFt 

  2.) Munkaadókat terhelő járulékok     68.796 eFt 

  3.) Dologi kiadások     543.192 eFt 

 4.) Egyéb működési célú támogatások Áh-kívülre 124.372 eFt 

  ebből: 

4.1. Céljellegű támogatások     70.500 eFt 

4.2. Szociális kiadások      53.872 eFt 

 

(6)    Felhalmozási költségvetés kiadásai:     211.307 eFt 

  ebből: 

  a.) Intézményi beruházások    116.657 eFt 

  b.) Felújítások        68.109 eFt 

  c.) Lakástámogatás            900 eFt 

d.) Egyéb felhalmozási  kiadások                                    25.641 eFt 

 

(7) Tartalékok                                920 eFt 

 ebből: 

  Általános tartalék             920 eFt 

 

(8) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek             39.993 eFt 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:                       1.276.007 eFt 

 

 

(9)  A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2 számú melléklet részletezi.” 

 

3.§. 

 

Az R. 11.§. (1) – (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

(1) „(1) A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított bevételi 

előirányzatát 1.251.172 eFt-ban határozza meg.” 
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(2) „(2)A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított kiadási 

előirányzatát 1.251.172 eFt-ban határozza meg. 

Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat tervezett bevételeit és 

kiadásait a 9.1. számú melléklet tartalmazza.” 

 

 

(3) „(3) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú  

       finanszírozási kiadások összege: 384.380 eFt.” 

 

4.§. 

 

(1) A R. 12§. (1); (2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

(1) „(1) A Képviselő- testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételi 

előirányzatát 145.568 eFt-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:         490 eFt 

 Egyéb műk.c.tám.Áh-n belülről:             5.031 eFt 

 Önkormányzati támogatás:    140.047 eFt” 

 

(2) „(2) A Képviselő- testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadási 

előirányzatát 

145.568 eFt-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    83.280 eFt 

 Munkaadókat terhelő jár.   19.991 eFt 

 Dologi kiadások:    42.297 eFt 

 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait az 

9.2 számú melléklet tartalmazza.” 

 

      5.§. 

 

 A R. 13§. (1); (2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

(1) „(1) A Képviselő- testület a Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi 

Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2014. évi bevételi előirányzatát 229.445 eFt-ban 

határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:    19.000 eFt 

 Önkormányzati támogatás:   210.445 eFt” 

 

 

(2) „(2) A Képviselő- testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi 

Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2014. évi  kiadási előirányzatát 229.445 eFt-ban 

határozza meg. 
 

  Személyi juttatások:    128.076 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.     34.677 eFt 

  Dologi kiadások:      66.692 eFt 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai:                 - 
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Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait az 9.3 számú melléklet 

tartalmazza.” 

 

     6. §. 

 

A R. 14§. (1); (2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

(1) „(1)  A Képviselő- testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2014. évi 

bevételi előirányzatát  9.367 eFt-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:      80 eFt 

Felhalmozási c.tám. Áh.n belülről:    235 eFt 

  Önkormányzati támogatás:             9.052 eFt” 

   

 

(2) „(2) A Képviselő- testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2014. évi kiadási 

előirányzatát 9.367 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:               3.923 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.                 887 eFt 

  Dologi kiadások:               4.322 eFt 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai:                - 

  Felhalmozási kiadások:      235 eFt 

  

A önállóan működő Falu Tamás Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 

9.4 számú melléklet tartalmazza.” 

7.§. 

 

A  R 15.§. (1) az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 920 eFt általános tartalékot állapít meg.
 
A 

tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.” 

 

8.§ 

 

Az  R. 25.§.-a az alábbiak szerint módosul: 

 

Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 11. sz. melléklet 

tartalmazza, 393 eFt kiadási és bevételi főösszeggel.  

 

9.§. 

 

(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. február 6-tól 

kell alkalmazni.  

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.  
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A döntéshozatalban 7 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal 

m e g a l k o t t a  a 

 

1/2015. (I. 30.) sz. RENDELETET 

a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 6.) számú rendelet módosításáról 

(költségvetés előirányzat módosítás) 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.  

 

                                                            1.§. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1 /2014. (II.06.) számú 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  3. §-a  az alábbiak szerint módosul: 

 „3.§. 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetésében: 

       A kiadási és bevételei főösszegét: 1.276.007.000 Ft-ban, azaz:  

       egymilliárd kettőszázhetvenhatmillió-hétezer forintban határozza meg. 

 

(4) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg 

összege - 54.736.000 Ft. 

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési 

kiadások 4. sor) (+/-) 

            -54 736 

 

   
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY 

ÖSSZEGE  

 Ezer forintban 

1. 2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. 

oszlop 24. sor) 
            24 736  

2. 2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. 

oszlop 27. sor) 
- 

3. 2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)             24 736 
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   a.) működési egyenleg:  -  19.109 eFt 

   b.)  felhalmozási egyenleg: -  35.627 eFt 

 

(5) A költségvetési egyenleget az érvényben lévő folyószámla hitelszerződés 

rendelkezésre álló keretéből tudjuk finanszírozni.  

2.§. 

Az R. 4.§-a az alábbiak szerint módosul: 

„4. § 

(1) A 3.§. (1) bekezdésben megállapított módosított költségvetési bevételek 

forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását 

önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek módosított 

bevételeit és kiadásait a rendelet 

1.1 számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. 

 

(10) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosított bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 
 

 Önkormányzat működési bevétele:     525.930 eFt 

   ebből:  

   1.) Közhatalmi bevétel     380.500 eFt 

   2.) Intézményi működési bevétel     59.400 eFt 

   3.) Működési célú átvett pénzeszközök    31.000 eFt 

   4.) Működési célú támogatások Áh.belül:   55.030 eFt 

 

(11)  Önkormányzat normatív működés támogatásai:   463.150  eFt 

 

(12)    Felhalmozási bevételek:      286.927 eFt 

  

1.) Felhalmozási bevételek   101.000 eFt 

   2.)   Finanszírozás bevétel      94.729 eFt 

                       3.)   Felhalmozási célú támogatás     91.198 eFt 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                               1.276.007 eFt 

 

(13) Önkormányzat  működési kiadásai:             

1.023.787 eFt 

ebből: 

  1.) Személyi juttatások     287.427 eFt 

  2.) Munkaadókat terhelő járulékok     68.796 eFt 

  3.) Dologi kiadások     543.192 eFt 

 4.) Egyéb működési célú támogatások Áh-kívülre 124.372 eFt 

  ebből: 

4.3. Céljellegű támogatások     70.500 eFt 
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4.4. Szociális kiadások      53.872 eFt 

 

(14)    Felhalmozási költségvetés kiadásai:    211.307 eFt 

  ebből: 

  a.) Intézményi beruházások    116.657 eFt 

  b.) Felújítások        68.109 eFt 

  c.) Lakástámogatás            900 eFt 

d.) Egyéb felhalmozási  kiadások                                    25.641 eFt 

 

(15) Tartalékok                                 920 

eFt 

 ebből: 

  Általános tartalék             920 eFt 

 

(16) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek             39.993 eFt 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:                       1.276.007 eFt 

 

 

(17)  A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2 számú melléklet részletezi.” 

 

3.§. 

 

Az R. 11.§. (1) – (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

(1) „(1) A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított bevételi 

előirányzatát 1.251.172 eFt-ban határozza meg.” 

 

 

(2) „(2)A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított kiadási 

előirányzatát 1.251.172 eFt-ban határozza meg. 

Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat tervezett bevételeit és 

kiadásait a 9.1. számú melléklet tartalmazza.” 

 

 

(3) „(3) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú  

       finanszírozási kiadások összege: 384.380 eFt.” 

 

4.§. 

 

(1) A R. 12§. (1); (2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

(1) „(1) A Képviselő- testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételi 

előirányzatát 145.568 eFt-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:         490 eFt 

 Egyéb műk.c.tám.Áh-n belülről:             5.031 eFt 

 Önkormányzati támogatás:    140.047 eFt” 
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(2) „(2) A Képviselő- testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadási 

előirányzatát 

145.568 eFt-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    83.280 eFt 

 Munkaadókat terhelő jár.   19.991 eFt 

 Dologi kiadások:    42.297 eFt 

 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait az 

9.2 számú melléklet tartalmazza.” 

 

      5.§. 

 

 A R. 13§. (1); (2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

(1) „(1) A Képviselő- testület a Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi 

Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2014. évi bevételi előirányzatát 229.445 eFt-ban 

határozza meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:    19.000 eFt 

 Önkormányzati támogatás:   210.445 eFt” 

 

 

(2) „(2) A Képviselő- testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi 

Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2014. évi  kiadási előirányzatát 229.445 eFt-ban 

határozza meg. 
 

  Személyi juttatások:    128.076 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.     34.677 eFt 

  Dologi kiadások:      66.692 eFt 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai:                 - 

 

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait az 9.3 számú melléklet 

tartalmazza.” 

 

     6. §. 

 

A R. 14§. (1); (2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

(1) „(1)  A Képviselő- testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2014. évi 

bevételi előirányzatát  9.367 eFt-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:      80 eFt 

Felhalmozási c.tám. Áh.n belülről:    235 eFt 

  Önkormányzati támogatás:             9.052 eFt” 

 

(2) „(2) A Képviselő- testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2014. évi kiadási 

előirányzatát 9.367 eFt-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:               3.923 eFt 
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  Munkaadókat terhelő jár.                 887 eFt 

  Dologi kiadások:               4.322 eFt 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai:                - 

  Felhalmozási kiadások:      235 eFt 

  

A önállóan működő Falu Tamás Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 

9.4 számú melléklet tartalmazza.” 

 

7.§. 

 

A  R 15.§. (1) az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 920 eFt általános tartalékot állapít meg.
 
A 

tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.” 

 

8.§ 

 

Az  R. 25.§.-a az alábbiak szerint módosul: 

 

Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 11. sz. melléklet 

tartalmazza, 393 eFt kiadási és bevételi főösszeggel.  

 

9.§. 

 

(3) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. február 6-tól 

kell alkalmazni.  

(4) A rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.  

 

 

4.2 napirend tárgya: …../2015. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a 

gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2013. 

(IX.12.) ÖK rendelet módosításáról  

 

Dr. Szabó György jegyző: a rendelet nem tartalmaz új információt, egy adminisztratív 

hiba folytán kell ismételten szavazni, nem történik érdemi változás, a rendelet 

táblázatának mellékletében történt elírás.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: a napirenddel kapcsolatos további kérdés, észrevétel 

nem érkezett, így szavazást kér az alábbi rendelet megalkotására. 

Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 

biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben és a 151. § (2a) bekezdésben 

kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 
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A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

16/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

2.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

1. melléklet a 2/2015.(1. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

A gyermekétkeztetési, illetve egyéb étkezési intézményi és személyi fizetendő térítési 

díjtételek: 

 

 Intézményi térítési 

díj 

(nyersanyagnorma) 

napi bruttó összege  

Személyi fizetendő 

térítési díj napi 

bruttó összege  

Óvoda 

tízórai: 

ebéd: 

uzsonna: 

tízórai+ebéd+uzsonna(összesen): 

 

63 

294 

63 

420 

 

 

 

 

420 

Általános iskola 

tízórai: 

ebéd: 

uzsonna: 

tízórai+ebéd+uzsonna (összesen) 

 

 

80 

330 

80 

490 

 

 

 

330 

 

490 

Gimnázium menza 

ebéd: 7-8 osztály 

ebéd: 9-13 osztály 

 

330 

340 

 

330 

340 

Bölcsőde 509,3 509,3 

Szociális étkezők ebédje 620 620 

Önkormányzati intézmények 

dolgozói 

605 670 

Vendégétkező 605 770 

 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal 

m e g a l k o t t a  a 

 

2/2015. (I. 30.) sz. RENDELETET 

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

16/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 

biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
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szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben és a 151. § (2a) bekezdésben 

kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

16/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

2.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

1. melléklet a 2/2015.(1. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

A gyermekétkeztetési, illetve egyéb étkezési intézményi és személyi fizetendő térítési 

díjtételek: 

 

 Intézményi térítési 

díj 

(nyersanyagnorma) 

napi bruttó összege  

Személyi fizetendő 

térítési díj napi 

bruttó összege  

Óvoda 

tízórai: 

ebéd: 

uzsonna: 

tízórai+ebéd+uzsonna(összesen): 

 

63 

294 

63 

420 

 

 

 

 

420 

Általános iskola 

tízórai: 

ebéd: 

uzsonna: 

tízórai+ebéd+uzsonna (összesen) 

 

 

80 

330 

80 

490 

 

 

 

330 

 

490 

Gimnázium menza 

ebéd: 7-8 osztály 

ebéd: 9-13 osztály 

 

330 

340 

 

330 

340 

Bölcsőde 509,3 509,3 

Szociális étkezők ebédje 620 620 

Önkormányzati intézmények 

dolgozói 

605 670 

Vendégétkező 605 770 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester megérkezett az ülésre. A Képviselő-testület 8 fővel van 

jelen.  

 

 

4.3 napirend tárgya: Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
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Bukodi Károly polgármester: átadja a szót Dr. Molnár Csaba aljegyző úrnak. 

 

Dr. Molnár Csaba aljegyző: a napirendhez kapcsolódóan nem kíván kiegészítéssel 

élni, az információkat az előterjesztés ebben és a következő két napirendben is 

részletesen tartalmazza. 

 

Bukodi Károly polgármester: a napirenddel kapcsolatos további kérdés, észrevétel 

nem érkezett, így szavazást kér az alábbi határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

alapító okiratának módosítását, 

2.)  az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

4/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

alapító okiratának módosítását, 

2)  az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    ------ 

 

4.4 napirend tárgya: Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása  
 

Bukodi Károly polgármester: mint Aljegyző úr is mondta ugyan az, mint az előző 

esetben. A napirenddel kapcsolatosan további kérdés, észrevétel nem érkezett, így 

szavazást kér az alábbi határozati javaslatra. 

Ócsa Város Képviselő-testülete  

1.) a Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását, 

2.)  a Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratát módosításokkal egységes 

szerkezetben elfogadja 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 
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5/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Képviselő-testülete  

1). a Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását, 

2)  a Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratát módosításokkal egységes 

szerkezetben elfogadja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    ----- 

 

4.5 napirend tárgya: Ócsai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

Bukodi Károly polgármester: szintén ugyan az, mint az előző kettő, így mivel a 

napirenddel kapcsolatosan további kérdés, észrevétel nem érkezett, így szavazást kér az 

alábbi határozati javaslatra. 

Ócsa Város Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását, 

2.)  az Ócsai Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosításokkal egységes 

szerkezetben elfogadja 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

6/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását, 

2.)  az Ócsai Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosításokkal egységes 

szerkezetben elfogadja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    ---- 

 

 

4.6 napirend tárgya: Ócsa Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv 

és Helyi Építési Szabályzat megalapozó munkarészének tárgyalása 

 

Bukodi Károly polgármester: átadja a szót Kánai Gergelynek.  

 

Kánai Gergely képviselő: jelen esetben a megalapozó munkarészről beszélnek, a 

korábbi szerződést a KASIB-bal 2014-ben került megkötésre, mely négy munkanem 

megtervezéséről szól, az első fázisnak értek most a végére. Ott voltak a művelődési 

házban, amikor a megalapozó munkarészt a tervező cég képviselője bemutatta. A 

bizottság megtárgyalta és véleményezte, úgy találták, hogy ez egy kiváló munka, a 

későbbiek során is lehet majd rá alapozni. A képviselő-testület felé támogatólag 

terjesztik elő.  
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Bukodi Károly polgármester: gyakorlatilag most arról szavaznak, hogy az eddig 

elkészített anyagot, amit eddig elvégeztek azt elfogadjuk. 

 

Kánai Gergely képviselő: igen támogatjuk és kifizetjük-e.  

 

Bukodi Károly polgármester: a napirenddel kapcsolatosan további kérdés, észrevétel 

nem érkezett, így szavazást kér az alábbi határozati javaslatra. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság által beterjesztett 

– az Ócsai Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és Helyi Építési 

Szabályzatot megalapozó – eddig elkészült munkarészeket jóváhagyólag elfogadja, 

2.) a KASIB Mérnöki Iroda Kft. részére megküldi, 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

 

7/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság által beterjesztett 

– az Ócsai Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és Helyi Építési 

Szabályzatot megalapozó – eddig elkészült munkarészeket jóváhagyólag elfogadja, 

2.) a KASIB Mérnöki Iroda Kft. részére megküldi, 

 

Határidő:  1.) – 2.) azonnal 

Felelős:     ------ 

 

 

4.7 napirend tárgya: Ócsa Településfejlesztési Koncepció fejlesztési irányainak 

rögzítése 

 

Bukodi Károly polgármester: átadja a szót ismételten Kánai Gergelynek.  

 

Kánai Gergely képviselő: ez az előző napirend folytatása, a KASIB-bal kötött 

szerződés arra kéri a képviselő-testületet, hogy a megalapozó munkarész elfogadásával 

egyidejűleg adjanak egyfajta irányvonalat a következő munkafázis megtervezéséhez, 

mely a településfejlesztési koncepció lesz.  

A bizottság ezt az irányvonalat két körben is megtárgyalta, ez az irányvonal, ami a 

testület felé egy mellékletben továbbításra is került. Ezt a mellékletet kéri előterjeszteni 

a képviselő-testület mint fejlesztési irányokat továbbítson a KASIB Mérnöki Iroda felé 

második kör megalapozásaként.  

 

Bukodi Károly polgármester: a napirenddel kapcsolatosan további kérdés, észrevétel 

nem érkezett, így szavazást kér az alábbi határozati javaslatra. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság által beterjesztett 

és kijelölt Településfejlesztési Koncepció fejlesztési irányait jóváhagyja, 
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2.) a KASIB Mérnöki Iroda Kft. részére megküldi, 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

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

következő határozatot hozta: 

 

 

8/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság által beterjesztett 

és kijelölt Településfejlesztési Koncepció fejlesztési irányait jóváhagyja, 

2.) a KASIB Mérnöki Iroda Kft. részére megküldi, 

 

Határidő: 1.) – 2.) azonnal 

Felelős:     ----- 
 

 

4.8 napirend tárgya: Döntés műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 

a.) a KMOP-3.3.3-13-2013-0010 azonosító számon regisztrált „Napelemes rendszer 

kialakítása a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában” című 

projekthez kapcsolódóan  

b.) a „Napelemes rendszer kialakítása a Halászy Károly Általános Iskolában” 

című, KMOP-3-3-3-13-2013-0025 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan 

 

 

Bukodi Károly polgármester: a pályázat időpontjában még Kereskedelmi 

Szakközépiskola volt, így a névben is szerepeltetni kell. Átadja a szót Kardos 

Zoltánnak.  

 

Kardos Zoltán képviselő: mindkét esetben a legkedvezőbb ajánlatot a MÉD Kft. 

nyújtotta be. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra a képviselő-testület felé a 

legalacsonyabb ajánlatot benyújtó MÉD Kft. ajánlatát javasolja.  

 

Bukodi Károly polgármester: a napirend ezen részével kapcsolatosan további kérdés, 

észrevétel nem érkezett, így szavazást kér az alábbi határozati javaslatra. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a KMOP-3.3.3-13-2013-0010 azonosító számon regisztrált „Napelemes rendszer 

kialakítása a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában” 

című projekthez kapcsolódóan a MÉT Kft-t-t bízza meg a műszaki ellenőri 

feladatok ellátásával. 

2. felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés megkötésére. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 
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9/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a KMOP-3.3.3-13-2013-0010 azonosító számon regisztrált „Napelemes rendszer 

kialakítása a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában” 

című projekthez kapcsolódóan a MÉT Kft-t bízza meg a műszaki ellenőri 

feladatok ellátásával. 

2. felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 1.) azonnal, 2.) azonnal és folyamatos 

Felelős:     1-2.) polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester: átadja a szót ismételten Kardos Zoltánnak.  

 

Kardos Zoltán képviselő: a bizottság szintén tárgyalta és a MÉT Kft-t javasolja 

elfogadásra a képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester: a napirend ezen részével kapcsolatosan további kérdés, 

észrevétel nem érkezett, így szavazást kér az alábbi határozati javaslatra. 

1. A KMOP-3.3.3-13-2013 azonosító számon regisztrált „Napelemes rendszer 

kialakítása a Halászy Károly Általános Iskolában” című projekthez 

kapcsolódóan a MÉT Kft-t bízza meg a műszaki ellenőri feladatok ellátásával. 

2. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

10/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. A KMOP-3.3.3-13-2013 azonosító számon regisztrált „Napelemes rendszer 

kialakítása a Halászy Károly Általános Iskolában” című projekthez 

kapcsolódóan a MÉT Kft-t bízza meg a műszaki ellenőri feladatok ellátásával. 

2. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 

Határidő:  1.) azonnal, 2.) azonnal és folyamatos 

Felelős:     1-2.) polgármester 

 

 

4.9 napirend tárgya: Döntés Ócsa, Szociális Lakópark vizi-közmű ellátást biztosító 

vizi-közmű rendszerek és tartozékaik ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos 

értékbecslés elkészítéséről 

 

Bukodi Károly polgármester: átadja a szót Horváth Tamás alpolgármesternek. 

 

Horváth Tamás alpolgármester: a lakóparkban kiépült a vízszolgáltatás, a lakópark a 

város tulajdona lesz, ezzel is növelve annak vagyonát. A vizi-közmű ellátást a DPMV 

Zrt. tulajdonában van, mely ingyenesen kerül átadásra és ugyanolyan joguk lesz, mint a 

városban bárhol másutt.  
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Bukodi Károly polgármester: a három árajánlat közül a legkedvezőbbet a Pátria 

Consult Zrt. nyújtotta be, így javasolja a képviselő-testület felé elfogadásra ezen 

árajánlatot.  

A napirenddel kapcsolatosan további kérdés, észrevétel nem érkezett, így szavazást kér 

az alábbi határozati javaslatra. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

1. a Szociális Lakópark területén lévő közművagyon értékbecslésének 

elkészíttetésére a Pátria Consult Zrt.-t választja 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos 

intézkedések megtételére ideértve a megbízási szerződés aláírását is 

 

 

11/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Szociális Lakópark területén lévő közművagyon értékbecslésének 

elkészíttetésére a Pátria Consult Zrt.-t választja 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos 

intézkedések megtételére ideértve a megbízási szerződés aláírását is 

Határidő: 1.) azonnal, 2.) azonnal és folyamatos 

Felelős: 1.-2.) Bukodi Károly polgármester 
 

 

4.10 napirend tárgya: Döntés a járdaépítési pályázat keretében kötendő 

vállalkozási szerződésekről 

 

Bukodi Károly polgármester: két dologról kell szavazniuk, egyrészt a cement és sóder 

építőanyag beszerzéséről és kiszállításáról, másrészt az építési törmelék hulladék-

feldolgozóba történő elszállításáról. 

A napirenddel kapcsolatosan további kérdés, észrevétel nem érkezett, így szavazást kér 

az alábbi határozati javaslatra. 

1) Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a ZEOLIT Kkt. 

ajánlatát a IV. járdaépítési program keretében cement és sóder építőanyag 

beszerzésére és kiszállítására. 

2) Felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltak végrehajtásához 

szükséges szerződés aláírásához 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

12/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 
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1) Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a ZEOLIT Kkt. 

ajánlatát a IV. járdaépítési program keretében cement és sóder építőanyag 

beszerzésére és kiszállítására. 

2) Felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltak végrehajtásához 

szükséges szerződés aláírásához 

 

Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal és folyamatos  

Felelős:    1.) --- 2.) polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester: az építési törmelék hulladék-feldolgozóba történő 

elszállítására további kérdés, észrevétel nem érkezett, így szavazást kér az alábbi 

határozati javaslatra. 

1) Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Máté Mihály egyéni 

vállalkozó ajánlatát a IV. járdaépítési program keretében keletkező beton és 

aszfalt építési törmelék hulladék-feldolgozóba történő elszállítására. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltak végrehajtásához 

szükséges szerződés aláírásához 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

 

13/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

1. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Máté Mihály egyéni 

vállalkozó ajánlatát a IV. járdaépítési program keretében keletkező beton és 

aszfalt építési törmelék hulladék-feldolgozóba történő elszállítására. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltak végrehajtásához 

szükséges szerződés aláírásához 

 

Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal és folyamatos  

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

 

Bukodi Károly polgármester: több mint 30 pályázat érkezett be, amennyiben 

mindenki előtt ott van a jelentkezők névsora kérné áttekinteni. A pályázat során előnyt 

élveznek azok, akik egymás mellet laknak, hisz a cél minél több egybefüggő járda 

kialakítása, ezt követően azok, akik előtt olyan a minősége, amely cserére szorul.  

Akik most nem nyernek tartaléklistára kerülnek és amint legközelebb is kiírásra kerül, 

akkor nekik már nem kell pályázniuk. 

 

Puskás Imre képviselő: kérdésként felveti, hogy ez most az első fázisa, idén még lesz 

egy második keret. 

 

Horváth Tamás alpolgármester: amikor ezt a járdaprojektet elkezdtek akkor az volt a 

koncepció, hogy egyet tavasszal és egyet ősszel, szeretné, ha ez továbbra is így 

maradna.  
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Puskás Imre képviselő: kérdésként felveti, hogy továbbra is marad az a koncepció, 

hogy aki nem betonból és sóderből szeretné, akkor az magának állja a különbözetet.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: így van.  

 

Bukodi Károly polgármester:  a napirenddel kapcsolatosan további kérdés, észrevétel 

nem érkezett, így szavazást kér az alábbi határozati javaslatra. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a táblázatban sárgával 

megjelölt ingatlanok esetében a támogatás elfogadását. 

 

 

14/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a táblázatban sárgával 

megjelölt ingatlanok esetében a támogatás elfogadását. 

 

Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal és folyamatos  

Felelős:    1.) --- 2.) polgármester 

 

 

4.11 napirend tárgya: Döntés az „Ezerarcú Ócsa” fotóverseny kiírásáról 
 

Bukodi Károly polgármester: a testvértelepülés honlapján látott hasonló pályázat, 

melyet remek kezdeményezésnek tart. Kategóriai korlátokat nem szabnának, bármilyen 

fotóval lehet nevezni, melyekből szeptemberben tartanának egy kiállítást. A napirenddel 

kapcsolatosan további kérdés, észrevétel nem érkezett, így szavazást kér az alábbi 

határozati javaslatra. 

Ócsa Város Képviselő-testülete  

1. „Ezerarcú Ócsa” című fotóversenyt hirdet ezen határozat mellékletében szereplő 

feltételekkel. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az „Ezerarcú Ócsa” című fotóverseny 

megszervezéséről (úgy, mint a pályázati kiírásról, zsűritagok megválasztásáról, 

az értékelés lebonyolításáról, a nyertes művek fotókiállításon, valamint egyes 

kiadványokban történő megjelenéséről) teljes körűen gondoskodjon. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

 

15/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Képviselő-testülete  



33 

 

1. „Ezerarcú Ócsa” című fotóversenyt hirdet ezen határozat mellékletében szereplő 

feltételekkel. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az „Ezerarcú Ócsa” című fotóverseny 

megszervezéséről (úgy, mint a pályázati kiírásról, zsűritagok megválasztásáról, 

az értékelés lebonyolításáról, a nyertes művek fotókiállításon, valamint egyes 

kiadványokban történő megjelenéséről) teljes körűen gondoskodjon. 

Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal és folyamatos  

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

 

 

4.12 napirend tárgya: Támogatási kérelem a dabasi mentőkocsi megvásárlásához. 
 

Bukodi Károly polgármester: ez egy korábban már tárgyalt napirend, melyet 

korábban sem támogattak sem a bizottságok, sem a képviselő-testület. 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék fel.  

 

Kardos Zoltán képviselő: ez nem egy mentőkocsi, hanem egy betegszállító autó, amit 

úgynevezett mentőkocsinak hívnak a kiküldött anyagukba. A járások kialakításával 

Ócsa a Dabas Járási részéhez tarozik, de nem biztos, hogy szükségét is tudná venni a 

település a mentőautónak. Javasolta a bizottságnak, hogy ne támogassák, ők 

egyetértettek. 

 

Bukodi Károly polgármester: a napirenddel kapcsolatosan további kérdés, észrevétel 

nem érkezett, így szavazást kér az alábbi határozati javaslatra. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a dabasi mentőkocsi 

megvásárlására irányuló kérelmet. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

 

16/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a dabasi mentőkocsi 

megvásárlására irányuló kérelmet. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    ------ 

 

4.13 napirend tárgya: Döntés az óvodapályázattal kapcsolatos KMOP-4.6.1.-2012-

0022 azonosító számú projekt kapcsán a hiánypótlási felhívásban foglaltakról. 

 

Bukodi Károly polgármester: a pályázatból kimaradt egy részleges akadálymentesítés, 

ami annak ideén be sem lett tervezve. A tervek azóta már elkészítésre kerültek, három 

árajánlatok bekérésre kerültek, melyek körülbelül mind 2 millió forint körüli összegűek. 

Sajnos 2 millió forintból nem tudják elkészíteni, mert akkor átlépik az eredeti 

közbeszerzési értékhatárt. Két lehetőség van, az egyik hogy nem készítik el, és akkor 

szabálytalansági eljárást indítanak ellenünk. A másik lehetőség, mivel többször kértek 
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már határidő hosszabbítást az egész projekt kapcsán, erre a 2 millió forintra egy 

méltányossági kérelem kíséretében egy újabb közbeszerzési eljárást írjanak ki. 

Kéri, hogy a testület nyilvánítsa ki, hogy igen meg kívánja ezt a hiánypótlást tenni és 

felhatalmazza a polgármestert a méltányossági kérelem megírására.  

A napirenddel kapcsolatosan további kérdés, észrevétel nem érkezett, így szavazást kér 

az alábbi határozati javaslatra. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja,  

1./ hogy a KMOP-4.6.1.-2012-0022 azonosító számú projekt kapcsán a hiánypótlási 

felhívásban foglaltakat teljesíteni kívánja (akadálymentesítési munkálatok elvégzése). 

2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson be a PRO-RÉGIÓ Kft. felé 

méltányossági kérelmet a hiánypótlási határidő meghosszabbítására.  

3./ Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás előkészítésére 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

 

17/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja,  

1./ hogy a KMOP-4.6.1.-2012-0022 azonosító számú projekt kapcsán a hiánypótlási 

felhívásban foglaltakat teljesíteni kívánja (akadálymentesítési munkálatok elvégzése). 

2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson be a PRO-RÉGIÓ Kft. felé 

méltányossági kérelmet a hiánypótlási határidő meghosszabbítására.  

3./ Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás előkészítésére 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

4.14 napirend tárgya: Döntés az ócsai 0256/2. hrsz. alatt nyilvántartott út 

karbantartására vonatkozó kérelemről 

 

Bukodi Károly polgármester: decemberben kapott egy levelet Rácz Józseftől és 

Radics Jánostól, akik hosszú távú célként egy állatvásárt és kirakodó vásárt hozzanak 

létre Ócsán, mint ahogy régen is volt. Rácz úrnak vannak földjei, ahol ezt 

megvalósítanák, illetve az engedélyeken is dolgoznak, de az oda vezető út az egy 

önkormányzati út, mely földút. Szeretnék, ha ennek az útnak a felújítását részben vagy 

egészben finanszírozná a hivatal.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: egyet ne felejtsünk el, ez kifejezetten magán célokat 

szolgálna, nem javasolja a támogatását. A földekre való kijutást nem akadályozza az út 

minősége. Az engedélyeik sincsenek még meg, az hogy egyáltalán megvalósul-e 

egyszer sem biztos.  

 

Buza Ernő képviselő: nem támogatja, ugyanis egész egyszerűen ott van egy lehajtó, 

földút szakasz, ami egészen a Református templom végéig megy, és akik használják, 

minden évben egyszer lepucolják, rendbe teszik, bárki személyautóval könnyedén 

végigmehet rajta. Ha Ők szeretnének saját területükön állatvásárt rendezni, tegyék.  
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Puskás Imre képviselő: annyit szeretne hozzá tenni, hogy esetleg a vállalkozókat 

érdemes-e megharagítani, vagy esetleg egy kompromisszumot kötni.  

 

Bukodi Károly polgármester: a napirenddel kapcsolatosan további kérdés, észrevétel 

nem érkezett, így szavazást kér az alábbi határozati javaslatra. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ócsai 0256/2. hrsz. alatt nyilvántartott 

út karbantartására vonatkozó kérelmet elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

18/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ócsai 0256/2. hrsz. alatt nyilvántartott 

út karbantartására vonatkozó kérelmet elvetette. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ---- 

 

 

6.Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
 

Bukodi Károly polgármester: kéri a képviselő-testület tagjait, hogy akinek van 

esetlegesen tájékoztatási, közérdekű bejelentése, javaslata most tegye meg.  

 

Puskás Imre képviselő: kérdésként felveti, hogy az önkéntes tűzoltóság megalakulása 

hogy áll, ennek támogatását tervezi-e a képviselő-testület.  

 

Bukodi Károly polgármester: az önkéntes tűzoltóságot az Ócsa Város Polgárőrsége 

szervezi, akiktől még nem kaptak pontos tájékoztatást a megalakulásukról.  

 

Hantos Péter képviselő: elsősorban szeretné átadni Balogh Zoltán miniszter úr 

üdvözletét, másrészt véleménye szerint a képviselő-testületi ülések anyaga nehezen 

követhető, nem lehetne-e valahogy átláthatóbbá tenni. A bizottsági ülések kapcsán 

pedig nagyon örült annak, hogy Jegyző úr részt vett rajta, amikor olyan dolgokról 

beszéltek, amin fontos volt a véleménye. Kérésként veti fel, hogy nem lehetne-e azt, 

hogy a hivatal valamilyen szempontból kapcsolatot tartson a bizottsági ülésekkel, tehát, 

hogy részt vegyenek rajta. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ebben a hónapban 

két ülést is tartott, véleménye szerint az nem baj, hogyha egy intézménnyel 

kapcsolatban felmerülnek vitás kérdések, vagy kritikai megjegyzések. A Bizottság nem 

kíván látszattevékenységet folytatni, azt szeretnék, ha tényleg előjönnének a problémák. 

Semmi esetre sem támadás, hanem egy kölcsönös párbeszéd kialakítása a cél, nem 

szeretne sértődéseket, csak fejlődést. A civil szervezetekkel való párbeszéd felvétele 

rendkívül pozitív volt, ahol a törekvéseiket bemutatták. Úgy vette észre, hogy a civil 

szervezetek is örültek, hogy végre meghallgatásra kerültek. Érkeztek különböző 

kérések, melyet össze fog foglalni és benyújtani a Polgármester úr felé. 
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Dr. Szabó György jegyző: ki fognak dolgozni valami más rendszert, ennek 

megoldására.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: véleménye szerint, ha egy ilyen kényes témát 

feszegetnek egy bizottsági ülésen, amihez egyébként a bizottságnak semmi köze, hisz 

szakmai dolog, akkor körültekintőbben kell eljárni.  

Kérdésként felveti, hogy megalapításra került-e az értéktár bizottság.  

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető: nem, nem került megalapításra.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: kérdésként felveti, hogy ilyenkor lehet-e napirendi 

pont felvételét javasolni.  

 

Dr. Szabó György jegyző: lehet igen.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: kéri Polgármester urat, hogy az értéktár 

megalakítását vegyék fel napirendi pontként.  

 

Bukodi Károly polgármester: szavazást kér az alábbi határozati javaslatra. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Tamás alpolgármester 

indítványára napirendre veszi az Értéktár Bizottság létrehozása című napirendet. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

19/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Tamás alpolgármester 

indítványára napirendre veszi az Értéktár Bizottság létrehozása című napirendet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    ------- 

 

 

Horváth Tamás alpolgármester: javasolja, hogy az Értéktár Bizottság tisztségére az 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot javasolja.  

 

Kánai Gergely képviselő: tudja, hogy miről van szó, a korábbi levelezésekben a 

kedvezményezett egy egyesület volt, de most meg önkormányzat közvetlen. 

 

Dr. Szabó György jegyző: az önkormányzat keretében elláthatja.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: megkeresték a Babamúzeum értéktárba történő 

felvételére. A megyei Értéktár Bizottság csak akkor fog összeülni, ha a kellő anyag 

összegyűlik hozzá. Ezért van szükség erre a döntésre, illetve egy anyagot is el kell 

készíteni, hogy mért javasolják ezt Hungarikumnak.  

 

Hantos Péter képviselő: az anyag azt tartalmazza, hogy egyesület is van benne, ha ez 

igaz, akkor javasolta volna, hogy az OPKE-t bízzák meg ezzel a feladattal.  
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Horváth Tamás alpolgármester: módosítaná akkor a javaslatát, javasolja, hogy az 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyeztessen az OPKE vezetőjével, a lehető 

legrövidebb időn belül, hogy elvállalják-e. 

 

Bukodi Károly polgármester: a napirenddel kapcsolatos további kérdés, észrevétel 

nem érkezett, így szavazást kér az alábbi határozati javaslatra. 

1.) az Értéktár Bizottság funkcióját ellátásra az Ócsai Polgári Kulturális Egyesületet 

bízza meg, 

2.) felkéri a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságot ennek érdekében a szükséges 

egyeztetéseket folytassa le.  

 

 

A döntéshozatalban 8 fő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

20/2015. (I. 28.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) az Értéktár Bizottság funkcióját ellátásra az Ócsai Polgári Kulturális Egyesületet 

bízza meg, 

2.) felkéri a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságot ennek érdekében a szükséges 

egyeztetéseket folytassa le.  

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:   ------ 

 

 

Kardos Zoltán képviselő: kérné, hogy a képviselő-testület tagjai számára kerüljenek 

megküldésre a bizottságok által hozott határozatok.  

 

 

A Polgármester a következő napirend megtárgyalására zárt ülést rendel el.  

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendekhez kapcsolódó előterjesztés és ahhoz kapcsolódó 

anyagok a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerültek. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

       Bukodi Károly                                Dr. Molnár Csaba 

        polgármester                              mb. jegyző 


