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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 26. napján 1600 

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 

 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, távol van dr. Gallai Zoltán képviselő. Kéri, 

tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat a napirenddel kapcsolatban.  

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri az Oktatás, Kulturális és Sport Bizottság kérésére kéri felvenni 

4.11. „Döntés a Magyar Kultúra Napja elnevezésű rendezvény időpontjáról” elnevezésű 

napirendet. Valamint a 4.12. „Döntés a 2017. évi Városi Vigasság fellépőjének lefoglalása 

érdekében történő előzetes szerződéskötésről” elnevezésű napirendet. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés a Magyar Kultúra Napja elnevezésű rendezvény 

időpontjáról” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

227/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés a Magyar Kultúra Napja elnevezésű 

rendezvény időpontjáról” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés a 2017. évi Városi Vigasság fellépőjének 

lefoglalása érdekében történő előzetes szerződéskötésről” elnevezésű napirendet tárgyalásra 

felveszi. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

228/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés a 2017. évi Városi Vigasság 

fellépőjének lefoglalása érdekében történő előzetes szerződéskötésről” elnevezésű napirendet 

tárgyalásra felveszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a napirendre. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

229/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 

módosításokkal tárgyalásra elfogadja. 

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: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2016. III. negyedéves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztatójának elfogadásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.2. Tárgy: Döntés a 2017. évi belső ellenőrzési munkatervről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.3. Tárgy: Döntés a 2016. évi közmeghallgatás kitűzéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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3.4. Tárgy: Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi 

Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére megállapított megbízási díj felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.5. Tárgy: Döntés a Falu Tamás Városi Könyvtár intézményvezetői pozíciójára pályázat 

kiírásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.6. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő úthálózat téli üzemeltetési 

tervének elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Döntés a 2017-2020. évi belső ellenőrzési stratégiai tervről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: …./2016./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 

2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(költségvetés előirányzat-módosítás) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: Döntés Alsópakony régi településrészen vízellátó és szennyvízelvezető hálózat 

kiépítése kapcsán a Felsőbabádi Zrt.-vel kötendő megállapodásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Döntés az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban 

való részvételhez szükséges önrész mértékének meghatározásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: …/2016.(…) önkormányzati rendelettervezet a hivatali helyiségen kívüli, 

valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.6. Tárgy: …/2016.(…) önkormányzati rendelettervezet a pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.7. Tárgy: Döntés az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére az „Interreg V-A 

Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program” elnevezésű pályázaton való 

részvételhez szükséges önerő biztosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat mikuláscsomag osztása 

érdekében benyújtott támogatási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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4.9. Tárgy: Döntés az Ócsai Vízmű vas-mangántalanító berendezésben üzemelő 

vegyszeradagoló teljes rendszerének cseréje megrendeléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10. Tárgy: Ócsa közigazgatási területén található névtelen közterületek elnevezése 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.11. Tárgy: Döntés a Magyar Kultúra Napja elnevezésű rendezvény időpontjáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.12. Tárgy: Döntés a 2017. évi Városi Vigasság fellépőjének lefoglalása érdekében történő 

előzetes szerződéskötésről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

 

 

Napirend tárgya: 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

230/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1.Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2016. III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 
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Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2016. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

231/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2016. III. 

negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ----- 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.2. Tárgy: Döntés a 2017. évi belső ellenőrzési munkatervről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vezetői tevékenységet ellátó EL-

SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 

16/B.) által elkészített 2017. évi belső ellenőri ütemtervet és a napirendhez csatolt 

mellékleteket ("Kockázatelemzés", valamint "A belső ellenőrzés 2017. évi munkaidő 

mérlege") jóváhagyólag elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

232/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vezetői tevékenységet 

ellátó EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Szent 

Miklós u. 16/B.) által elkészített 2017. évi belső ellenőri ütemtervet és a napirendhez csatolt 

mellékleteket ("Kockázatelemzés", valamint "A belső ellenőrzés 2017. évi munkaidő 

mérlege") jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:    --- 
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Napirend tárgya: 

3.3. Tárgy: Döntés a 2016. évi közmeghallgatás kitűzéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja a 2016. december 1. napját a közmeghallgatás időpontjának a Hivatal 

tanácstermében.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 1.)  Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 1. napján 18.00 órakor az Ócsai 

Polgármesteri Hivatal tanácstermében közmeghallgatást tart az alábbi napirendekkel: 

a) A 2016. évi költségvetési év áttekintése 

b) Egyebek 

2.) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

közmeghallgatásról a lakosságot Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 

48. § (2) bekezdésekben foglalt módokon tájékoztassa. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

233/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

1.)  Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 1. napján 18.00 

órakor az Ócsai Polgármesteri Hivatal tanácstermében közmeghallgatást tart az alábbi 

napirendekkel: 

c) A 2016. évi költségvetési év áttekintése 

d) Egyebek 

2.) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

közmeghallgatásról a lakosságot Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 

48. § (2) bekezdésekben foglalt módokon tájékoztassa. 

Határidő: l.)-2.) azonnal és folyamatos 

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.4. Tárgy: Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó 

Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére megállapított megbízási díj 

felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a 

napirendet és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás és a Nagykadácsi Kft. között 

– a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására – 2007. október 2. napján kötött megbízási 

szerződés 6. pontjában szereplő megbízási díj összegét  2017. január 1. napjától 3.821.000 

Ft/hó-ra módosítja azzal, hogy a javasolt emelés önkormányzatokra jutó része 2.283.000 

Ft/hó, míg az OEP finanszírozás mértéke 1.538.000 Ft/hó. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban hivatkozott szerződés megfelelő 

módosításának előkészítésére és a szerződés-módosítás aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

234/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás és a Nagykadácsi Kft. között 

– a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására – 2007. október 2. napján kötött megbízási 

szerződés 6. pontjában szereplő megbízási díj összegét  2017. január 1. napjától 3.821.000 

Ft/hó-ra módosítja azzal, hogy a javasolt emelés önkormányzatokra jutó része 2.283.000 

Ft/hó, míg az OEP finanszírozás mértéke 1.538.000 Ft/hó. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban hivatkozott szerződés megfelelő 

módosításának előkészítésére és a szerződés-módosítás aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2016. december 31. 

Felelős: 1.)-2.) polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 
3.5. Tárgy: Döntés a Falu Tamás Városi Könyvtár intézményvezetői pozíciójára 

pályázat kiírásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

tárgyalta a napirendet és támogatja az anyag beadását. 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén támogatja az anyag 

beadását. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) a napirend mellékletében szereplő pályázati kiírásban foglalt feltételekkel a Falu Tamás 

Városi Könyvtár könyvtárvezetői álláshelyére pályázatot ír ki, 

2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően a könyvtárvezetői 

álláshelyre történő pályázati kiírással kapcsolatosan szükséges adminisztrációs teendőket 

tegye meg. 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

235/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) a napirend mellékletében szereplő pályázati kiírásban foglalt feltételekkel a Falu Tamás 

Városi Könyvtár könyvtárvezetői álláshelyére pályázatot ír ki, 

2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően a könyvtárvezetői 

álláshelyre történő pályázati kiírással kapcsolatosan szükséges adminisztrációs teendőket 

tegye meg. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2016. december 31. 

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

 

 

Napirend tárgya: 

3.6. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő úthálózat téli üzemeltetési 

tervének elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a 

napirendet és javasolja a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság is javasolja a határozati 

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a jelen napirend mellékleteként csatolt Ócsa Város közterületeire vonatkozó 2016/2017. 

évi téli útüzemeltetési tervet jóváhagyja, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt útüzemeltetési tervben foglalt 

feladatok koordinálására és a szükséges intézkedések ellátására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

236/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

3.) a jelen napirend mellékleteként csatolt Ócsa Város közterületeire vonatkozó 2016/2017. 

évi téli útüzemeltetési tervet jóváhagyja, 

4.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt útüzemeltetési tervben foglalt 

feladatok koordinálására és a szükséges intézkedések ellátására. 

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

Felelős:     1.)--, 2.) polgármester 
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Napirend tárgya: 
4.1. Tárgy: Döntés a 2017-2020. évi belső ellenőrzési stratégiai tervről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság is javasolja a határozati 

javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vezetői tevékenységet ellátó EL-

SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 

16/B.) által elkészített 2017-2020. évi belső ellenőrzési stratégiai tervet jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

237/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vezetői tevékenységet 

ellátó EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Szent 

Miklós u. 16/B.) által elkészített 2017-2020. évi belső ellenőrzési stratégiai tervet 

jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:    --- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.2. Tárgy: …./2016./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város 

Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet 

megalkotását. 

 

Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság is javasolja a 

rendelet-tervezet elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

…./2016. /…./ önkormányzati RENDELET 

Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016. (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: 
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1. § 

Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

’’(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetésében, a kiadási 

és bevételei főösszegét: 1.171.443.322 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-egyszázhetvenegymillió-

kettőszázhetvennezer-hatszázhetvennyolc forintban határozza meg. 

 

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

23.969.000-Ft.  

 

           1 137 474 322 

Ft 

Költségvetési bevétellel 

          1 161 443 322 Ft 

 

Költségvetési kiadással 

 

                -23 969 000 Ft 

 

 

 

Költségvetési egyenleggel 

-23 969 000 Ft  

– ebből felhalmozási 

egyenleg 

   költségvetési egyenleg 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg 

 37 279 348 Ft – 61 248 348 Ft = -23 969 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg/ 

  

 (3) A költségvetési egyenleg az előző évi  költségvetési maradvány igénybevételének 

rendezése miatt megváltozott.” 

 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) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 

                                           forintban 

Önkormányzati működési bevétel:                                       1.101.439.387 

  

1.) Közhatalmi bevétel                                           409.028.000 

2.) Intézményi működési bevétel                                            159.945.279 

3.)Működési célú támogatások     

államháztartáson belülről: 

 

4.) Működési célú átvett 

pénzeszközök:  

   

50.217.967 

                     40.000 
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5.) Maradvány igénybevétele:  33.969.000 

 

                                  forintban 

(3) Önkormányzati működés 

támogatásai: 

448.239.141 

 

 

                                  forintban 

 (4) Felhalmozási bevételek: 70.003.935 

  

1.) Felhalmozási bevételek 70.003.935 

 

2.) Finanszírozás bevétel  

 

- 

 

  

                               forintban 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.171.443.322 
 

  forintban 

(5) Önkormányzat működési kiadásai: 1.030.191.039 

  

1.) Személyi juttatások 315.958.727 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 84.634.480 

3.) Dologi kiadások 511.125.672 

4.) Egyéb működési célú kiadások 

 

83.940.000 

4.1        Egyéb működési célú 

támogatások  ÁH-belülre 

20.300.000 

4.2       Céljellegű támogatások ÁH-

kívül 

5.)        Szociális kiadások 

           (A szociális ellátások tervezett 

megoszlását a 3. számú 

tájékoztató tábla tartalmazza) 

 

63.640.000 

                                             

19.532.160 

 

 

 

                        

  forintban 

  

(6) Általános tartalék: 15.000.000 

 

  forintban 

(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai:                                        131.252.283 

  

a) Intézményi beruházások                                           18.893.969 

b) Felújítások      64.664.175 

c) Egyéb felhalmozási kiadás (első                  

lakáshoz jutók támogatása): 

                                                600.000 

              

Céltartalék: 47.094.139 
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(8) Finanszírozás kiadásai:                                                                

forintban 

10.000.000 

1.) Finanszírozási célú pénzügyi 

műveletek 

 

10.000.000 

  

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.171.443.322 
 

(9) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.3., 9.4. 

mellékletek részletezik. Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami 

(államigazgatási) feladatai: 

 

a) Kötelező feladatok 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatok. 

 

b) Önként vállalt feladatok 

- fizikoterápia 

- labor helyi tevékenysége 

- civil szervezetek támogatása 

 

c) Állami, államigazgatási feladatok 

- helyi jogalkotás 

- építésügyi helyi igazgatás 

- adóigazgatás 

- szociális igazgatás 

- közterület-felügyelet 

 

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

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

 

3. § 

 

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

 

 

"(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatát 

1.128.359.445 Ft-ban határozza meg 

 

(2) A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatát 

1.128.359.445Ft-ban határozza meg. 

 

(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: 455.407.568 Ft, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek 

tervezett összeg: 20.000.000 Ft.  

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

18 fő. A 2016. évi létszámkereteket intézményenként a 8. számú tájékoztató tábla 

tartalmazza.” 

4. § 

 

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

 

"(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatát    

177.655.095 Ft-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:           6.016.877 Ft 

 Előző évi maradvány igénybevétele:       1.960.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:    169.678.218 Ft 

 

(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatát 

177.655.095 Ft-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    89.262.731 Ft 

 Munkaadókat terhelő jár.    24.869.871 Ft 

 Dologi kiadások:     60.522.493 Ft 

 Egyéb működési célú kiadások:       3.000.000 Ft 

 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait az 9.2. 

melléklet tartalmazza. 

 

(3) A  Képviselő-testület 2016. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,  

 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000 Ft.  

   

(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 27 főben állapította meg.” 

 

   

5. § 
 

Az R. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2016.. évi bevételi előirányzatát 309.633.397 Ft-ban határozza 

meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                 30.100.000 Ft 

 Előző évi maradvány igénybevétele:        4.802.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:    274.731.397 Ft 
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(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2016.. évi kiadási előirányzatát 309.633.397 Ft-ban határozza 

meg. 

 

  Személyi juttatások:             165.605.844 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.               44.231.277 Ft 

  Dologi kiadások:     99.796.276 Ft 

                  - 

 

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait az 9.3. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 53 + 6 főben állapítja meg.” 

 

6. § 

 

A R. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1)  A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2016.. évi bevételi előirányzatát 

11.202.953 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                     80.000 Ft 

  Önkormányzati támogatás:              10.997.953 Ft 

                       Előző évi maradvány igénybevétele:        125.000 Ft 

 

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2016.. évi kiadási előirányzatát 

11.202.953 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:             5.033.284 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.                  1.441.386 Ft  

 Dologi kiadások:                         3.055.000 Ft                    

Könyvállomány gyarapítására:            1.673.273 Ft            

  

A önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 

9.4. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 2 főben állapítja meg.”   

 

7. § 

 

A R. 15- §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (1.) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000.000 Ft általános tartalékot és 47.094.139 Ft 

céltartalékot 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. 

(3.) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett 

létszámát 100 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 18 főben állapítja 

meg a Képviselő-testület.” 
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8. § 

 

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

 

9.§ 

 

Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

10. § 

 

Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 

11.§ 

 

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 

12.§ 

 

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

13.§ 

 

Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

14.§ 

 

Az R. 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

 

15.§ 

 

Az R. 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 

16.§ 

 

Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

 

17.§ 

 

Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

 

18.§ 

 

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

19.§ 

 

Az R. 1. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

 

20.§ 
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Az R.4. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

 

21.§ 

 

Az R. 5. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 

 

22.§ 

 

Az R. 9. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 

 

23. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. július 1. napjától 

kell alkalmazni. 

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

 

18/2016. (X.28.) önkormányzati RENDELET 

Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016. (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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

’’(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi  módosított költségvetésében, a 

kiadási és bevételei főösszegét: 1.171.443.322 Ft-ban, azaz: Egymilliárd-

egyszázhetvenegymillió-kettőszázhetvennezer-hatszázhetvennyolc forintban határozza 

meg. 

 

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

23.969.000-Ft.  

 

           1 137 474 322 

Ft 

Költségvetési bevétellel 

          1 161 443 322 Ft 

 

Költségvetési kiadással 

 

                -23 969 000 Ft 

 

Költségvetési egyenleggel 

-23 969 000 Ft  
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– ebből felhalmozási 

egyenleg 

   költségvetési egyenleg 

 

 /Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg 

 37 279 348 Ft – 61 248 348 Ft = -23 969 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg/ 

  

 (3) A költségvetési egyenleg az előző évi  költségvetési maradvány igénybevételének 

rendezése miatt megváltozott.” 

 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) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 

 

 

                                           forintban 

Önkormányzati működési bevétel:                                       1.101.439.387 

  

1.) Közhatalmi bevétel                                           409.028.000 

2.) Intézményi működési bevétel                                            159.945.279 

3.)Működési célú támogatások     

államháztartáson belülről: 

 

4) Működési célú átvett 

pénzeszközök:  

   

50.217.967 

                     40.000 

5) Maradvány igénybevétele:  33.969.000 

 

                                  forintban 

(3) Önkormányzati működés 

támogatásai: 

448.239.141 

 

 

                                  forintban 

 (4) Felhalmozási bevételek: 70.003.935 

  

1.) Felhalmozási bevételek 70.003.935 

 

2.) Finanszírozás bevétel  

 

- 

 

  

                               forintban 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.171.443.322 
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  forintban 

(5) Önkormányzat működési kiadásai: 1.030.191.039 

  

1.) Személyi juttatások 315.958.727 

2.) Munkaadókat terhelő járulékok 84.634.480 

3.) Dologi kiadások 511.125.672 

4.) Egyéb működési célú kiadások 

 

83.940.000 

4.1        Egyéb működési célú 

támogatások  ÁH-belülre 

20.300.000 

4.2       Céljellegű támogatások ÁH-

kívül 

5.)        Szociális kiadások 

           (A szociális ellátások tervezett 

megoszlását a 3. számú 

tájékoztató tábla tartalmazza) 

 

63.640.000 

                                             

19.532.160 

 

 

 

                        

  forintban 

  

(6) Általános tartalék: 15.000.000 

 

  forintban 

(7) Felhalmozási költségvetés kiadásai:                                        131.252.283 

  

a) Intézményi beruházások                                           18.893.969 

b) Felújítások      64.664.175 

c) Egyéb felhalmozási kiadás (első                  

lakáshoz jutók támogatása): 

                                                600.000 

              

Céltartalék: 47.094.139 

 

      

 

(8) Finanszírozás kiadásai:                                                                

forintban 

10.000.000 

1.) Finanszírozási célú pénzügyi 

műveletek 

 

10.000.000 

  

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.171.443.322 
 

(9) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.3., 9.4. 

mellékletek részletezik. Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami 

(államigazgatási) feladatai: 

 

a) Kötelező feladatok 
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- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatok. 

 

b) Önként vállalt feladatok 

- fizikoterápia 

- labor helyi tevékenysége 

- civil szervezetek támogatása 

 

c) Állami, államigazgatási feladatok 

- helyi jogalkotás 

- építésügyi helyi igazgatás 

- adóigazgatás 

- szociális igazgatás 

- közterület-felügyelet 

 

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

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

 

3. § 

 

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

 

 

"(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatát 

1.128.359.445 Ft-ban határozza meg 

 

(2) A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatát 

1.128.359.445Ft-ban határozza meg. 

 

(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: 455.407.568 Ft, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek 

tervezett összeg: 20.000.000 Ft.  

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

18 fő. A 2016. évi létszámkereteket intézményenként a 8. számú tájékoztató tábla 

tartalmazza.” 

4. § 

 

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

 

"(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatát    

177.655.095 Ft-ban határozza meg. 

 

 Intézményi működési bevétel:           6.016.877 Ft 

 Előző évi maradvány igénybevétele:       1.960.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:    169.678.218 Ft 
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(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatát 

177.655.095 Ft-ban határozza meg. 

 

 Személyi juttatások:    89.262.731 Ft 

 Munkaadókat terhelő jár.    24.869.871 Ft 

 Dologi kiadások:     60.522.493 Ft 

 Egyéb működési célú kiadások:       3.000.000 Ft 

 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait az 9.2. 

melléklet tartalmazza. 

 

(3) A  Képviselő-testület 2016. évre a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,  

 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000 Ft.  

   

(4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 27 főben állapította meg.” 

 

   

5. § 
 

Az R. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2016.. évi bevételi előirányzatát 309.633.397 Ft-ban határozza 

meg.  

 

 Intézményi működési bevétel:                 30.100.000 Ft 

 Előző évi maradvány igénybevétele:        4.802.000 Ft 

 Önkormányzati támogatás:    274.731.397 Ft 

 

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

Manóvár Bölcsőde 2016.. évi kiadási előirányzatát 309.633.397 Ft-ban határozza 

meg. 

 

  Személyi juttatások:             165.605.844 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.               44.231.277 Ft 

  Dologi kiadások:     99.796.276 Ft 

                  - 

 

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait az 9.3. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 53 + 6 főben állapítja meg.” 

 

 

6. § 

 

A R. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
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"(1)  A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2016.. évi bevételi előirányzatát 

11.202.953 Ft-ban határozza meg.  

 

Intézményi működési bevétel:                     80.000 Ft 

  Önkormányzati támogatás:              10.997.953 Ft 

                       Előző évi maradvány igénybevétele:        125.000 Ft 

 

(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2016.. évi kiadási előirányzatát 

11.202.953 Ft-ban határozza meg. 

 

  Személyi juttatások:             5.033.284 Ft 

  Munkaadókat terhelő jár.                  1.441.386 Ft  

 Dologi kiadások:                         3.055.000 Ft                    

Könyvállomány gyarapítására:            1.673.273 Ft            

  

A önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 

9.4. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 2 főben állapítja meg.”   

 

 

7. § 

 

A R. 15- §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000.000 Ft általános tartalékot és 47.094.139 

Ft céltartalékot 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. 

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett 

létszámát 100 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 18 főben állapítja meg a 

Képviselő-testület.” 

 

8. § 

 

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

 

9.§ 

 

Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

10. § 

 

Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 

11.§ 

 

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
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12.§ 

 

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

13.§ 

 

Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

14.§ 

 

Az R. 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

 

15.§ 

 

Az R. 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 

16.§ 

 

Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

 

 

17.§ 

 

Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

 

18.§ 

 

Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

19.§ 

 

Az R. 1. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

 

20.§ 

 

Az R.4. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

 

21.§ 

 

Az R. 5. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 

 

22.§ 

 

Az R. 9. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 

 

23. § 
 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. július 1. napjától 

kell alkalmazni. 
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(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

Napirend tárgya: 

4.3. Tárgy: Döntés Alsópakony régi településrészen vízellátó és szennyvízelvezető 

hálózat kiépítése kapcsán a Felsőbabádi Zrt.-vel kötendő megállapodásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Kánai Gergely képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság támogatja a 

megállapodás létrejöttét. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat 

elfogadását a Testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Felsőbabádi Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal (a továbbiakban: Felsőbabádi Zrt.) jelen napirend 

mellékleteként csatolt megállapodást köt Alsópakony régi településrész 

vízellátásának és a szennyvízelvezetésének biztonságos megoldása és kiépítése 

érdekében az alábbi tartalommal: 

a) a Felsőbabádi Zrt. az érvényes településrendezési tervekben – és a változási 

vázrajnak megfelelően – közterületnek kijelölt területeket 1.733.669 Ft, azaz 

Egymillió-hétszázharmincháromezer-hatszázhatvankilenc forintért hajlandó 

Ócsa Város Önkormányzata részére értékesíteni, 

b) a településrendezési eszközök módosítása során Ócsa Város Önkormányzata 

kezdeményezi Alsópakony régi településrészt érintően a jelenlegi Gksz-1 

övezetben lévő területek átsorolását egy új Gksz jelű, kereskedelmi-

szolgáltató gazdasági építési övezetbe, melyben az építési telek legkisebb 

területét 2000 m2-ben határozza meg a korábbi 3000 m2 helyett.  

c) Ócsa Város Önkormányzata a szabályozási tervben, közterületként, valamint 

útként besorolt területrészek tulajdonjogának megszerzését követően az ún. 

„munkásszálló” előtti út használatát korlátozza oly módon, hogy azt kizárólag 

a Felsőbabádi Zrt., - munkavégzési kötelezettségük szükség szerinti ellátása 

mértékéig – valamennyi közműszolgáltató, valamint hatósági szervek 

képviselői, továbbá az Önkormányzat, valamint az általuk külön felhatalmazott 

szerv vagy személy használhassa. 

2.) megbízza a Rim Ügyvédi Irodát (dr. Rim Zsuzsanna ügyvédet, 2370 Dabas, Szent 

István tér 1/C. I. em. 1. ajtó, adószám: 18224908-1-13), hogy 160.000,- Ft megbízási 

díj ellenében az 1.) a) pont szerinti adásvételi szerződést elkészítse és a 

Földhivatalnál a szükséges adminisztrációs feladatokat elvégezze. 

3.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott „Megállapodás” elnevezésű 

dokumentum aláírására, és felhatalmazza a 2.) pont szerint kötendő megbízási 

szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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238/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Felsőbabádi Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal (a továbbiakban: Felsőbabádi Zrt.) jelen napirend 

mellékleteként csatolt megállapodást köt Alsópakony régi településrész 

vízellátásának és a szennyvízelvezetésének biztonságos megoldása és kiépítése 

érdekében az alábbi tartalommal: 

a) a Felsőbabádi Zrt. az érvényes településrendezési tervekben – és a változási 

vázrajnak megfelelően – közterületnek kijelölt területeket 1.733.669 Ft, azaz 

Egymillió-hétszázharmincháromezer-hatszázhatvankilenc forintért hajlandó 

Ócsa Város Önkormányzata részére értékesíteni, 

b) a településrendezési eszközök módosítása során Ócsa Város Önkormányzata 

kezdeményezi Alsópakony régi településrészt érintően a jelenlegi Gksz-1 

övezetben lévő területek átsorolását egy új Gksz jelű, kereskedelmi-

szolgáltató gazdasági építési övezetbe, melyben az építési telek legkisebb 

területét 2000 m2-ben határozza meg a korábbi 3000 m2 helyett.  

c) Ócsa Város Önkormányzata a szabályozási tervben, közterületként, valamint 

útként besorolt területrészek tulajdonjogának megszerzését követően az ún. 

„munkásszálló” előtti út használatát korlátozza oly módon, hogy azt kizárólag 

a Felsőbabádi Zrt., - munkavégzési kötelezettségük szükség szerinti ellátása 

mértékéig – valamennyi közműszolgáltató, valamint hatósági szervek 

képviselői, továbbá az Önkormányzat, valamint az általuk külön felhatalmazott 

szerv vagy személy használhassa. 

2.) megbízza a Rim Ügyvédi Irodát (dr. Rim Zsuzsanna ügyvédet, 2370 Dabas, Szent 

István tér 1/C. I. em. 1. ajtó, adószám: 18224908-1-13), hogy 160.000,- Ft megbízási 

díj ellenében az 1.) a) pont szerinti adásvételi szerződést elkészítse és a 

Földhivatalnál a szükséges adminisztrációs feladatokat elvégezze. 

3.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott „Megállapodás” elnevezésű 

dokumentum aláírására, és felhatalmazza a 2.) pont szerint kötendő megbízási 

szerződés aláírására. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal és folyamatos 

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.4. Tárgy: Döntés az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 

Programban való részvételhez szükséges önrész mértékének meghatározásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő kihagyná a szökőkút létesítését, mert egyrészt a költségeket növeli, 

másrészt hosszú távon működtetni drága, ezért tartózkodni fog a szavazásnál. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) megbízza a Green Flag Kft.-t, hogy az Ócsa belterület 2536, 2537 és 2534 hrsz.-ú 

ingatlanokon Ócsa város központi területén kialakítandó központi, turisztikai és 

kulturális közösségi színtér – tervezői költségvetést is tartalmazó – kerttervezési 

engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése során egy 10 fúvókás vízjáték 

engedélyezési tervdokumentációját is készítse el. A 10 fúvókás vízjáték 
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tervezési/vállalkozási díja: 500.000 Ft+ÁFA, azaz Ötszázezer forint + ÁFA, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének beruházási kiadások terhére 

biztosítja. A tervdokumentáció elkészítésének határideje: 2016. november 2. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerinti vállalkozási szerződés módosítására 

és aláírására. 

 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

239/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) megbízza a Green Flag Kft.-t, hogy az Ócsa belterület 2536, 2537 és 2534 hrsz.-ú 

ingatlanokon Ócsa város központi területén kialakítandó központi, turisztikai és 

kulturális közösségi színtér – tervezői költségvetést is tartalmazó – kerttervezési 

engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése során egy 10 fúvókás vízjáték 

engedélyezési tervdokumentációját is készítse el. A 10 fúvókás vízjáték 

tervezési/vállalkozási díja: 500.000 Ft+ÁFA, azaz Ötszázezer forint + ÁFA, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének beruházási kiadások terhére 

biztosítja. A tervdokumentáció elkészítésének határideje: 2016. november 2. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerinti vállalkozási szerződés 

módosítására és aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2016. november 2. 

Felelős:    1.)---, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
4.5. Tárgy: …/2016.(…) önkormányzati rendelettervezet a hivatali helyiségen kívüli, 

valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet 

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság is javasolja a rendelet-

tervezet elfogadását. 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

…./2016. /…./ önkormányzati RENDELET 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól és díjairól 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. törvény 96. § a)-b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

E rendelet alkalmazásában: 

a) hivatali helyiség: Ócsai Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terme, 

b) hivatali munkaidő: Ócsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott munkaidő, 

c) ügyfélfogadási idő: Ócsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott ügyfélfogadási idő. 

 

2.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Ócsa Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

közigazgatási területén történő házasságkötésre (a továbbiakban: anyakönyvi esemény). 

 

3.§ 

 

(1) Anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn kívül lehet 

lebonyolítani, kivéve, ha a házasulandó felek valamelyikének közeli halállal fenyegető 

állapota az ügyfélfogadási időn belüli házasságkötést indokolja. 

(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell 

lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az 

engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.  

 

4.§ 

 

A 3. §-ban szereplő szabályoktól az 5. § (5) bekezdésében foglalt esetben lehet csak eltérni.  

 

5.§ 

 

(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 

esemény esetén – az (5) bekezdésben foglalt rendkívüli körülmény kivételével – a 

rendelet 1. melléklet I. és II. pontjában meghatározott térítési díjakat kell megfizetni.  

(2) Az (5) bekezdésben foglalt rendkívüli körülmény fennállása esetén, a hivatali helyiségen 

kívüli anyakönyvi eseményért a hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény térítési 

díját kell megfizetni. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt térítési díjat az anyakönyvi esemény kérelmezője a 

megrendelés napján kapott csekken köteles befizetni az Ócsai Polgármesteri Hivatal 

számlaszámára úgy, hogy az összeg legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző napon 

a számlára megérkezzen. 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt térítési díjakat évente felül kell vizsgálni. 

(5) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha 

valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös 

erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.    

 

6.§ 
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(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 

esemény iránti kérelmet a szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani. 

(2) Az anyakönyvi esemény kérelmezője az (1) bekezdésben foglalt kérelem benyújtásával 

egyidejűleg kiválasztja, hogy a (3) bekezdésben foglalt alapszolgáltatáson felül milyen 

egyéb szolgáltatást kíván igénybe venni a rendelet 1. melléklet II. pontjában felsorolt 

szolgáltatások közül. 

(3) A rendelet 1. melléklet I. pontja szerinti alapszolgáltatás magában foglalja a 

következőket:  

a) az anyakönyvi esemény céljára megfelelően berendezett terem, 

b) folyosó szőnyegezése, 

c) házassági emléklap, 

d) anyakönyvvezető ünnepi beszéde,  

e) zenei közreműködés és a zenei jogdíj. 

(4) Az anyakönyvi esemény kérelmezője, mint megrendelő a rendelet 2. melléklet szerinti 

szolgáltatási szerződést köt a Hivatallal, mint szolgáltatóval. 

 

7. § 

 

(1) A hivatali munkaidőn kívül és a Hivatal helyiségében történő anyakönyvi esemény 

lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők 

jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti bruttó 

10.000 Ft díjazás illeti meg, amelyet e rendelet 1. melléklet I.1. pontjában foglalt 

anyakönyvi esemény alapszolgáltatásának díja magában foglal. 

(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő 

anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben 

meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti bruttó 15.000 Ft díjazás illeti meg, 

amelyet e rendelet 1. melléklet I.1. pontjában foglalt anyakönyvi esemény 

alapszolgáltatásának díja magában foglal. 

 

8.§ 

 

(1) E rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban csak a 2017. 

január 1. napját követően megtartásra kerülő anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni. 

(2) 2017. január 1. napjával hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok egyes szabályairól és 

szolgáltatási díjairól szóló 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelete.  

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

19/2016. (X. 28.) önkormányzati RENDELETET 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól és díjairól 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. törvény 96. § a)-b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 
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E rendelet alkalmazásában: 

a) hivatali helyiség: Ócsai Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terme, 

b) hivatali munkaidő: Ócsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott munkaidő, 

c) ügyfélfogadási idő: Ócsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott ügyfélfogadási idő. 

 

2.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Ócsa Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

közigazgatási területén történő házasságkötésre (a továbbiakban: anyakönyvi esemény). 

 

3.§ 

 

(1) Anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn kívül lehet 

lebonyolítani, kivéve, ha a házasulandó felek valamelyikének közeli halállal fenyegető 

állapota az ügyfélfogadási időn belüli házasságkötést indokolja. 

(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell 

lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az 

engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.  

 

4.§ 

 

A 3. §-ban szereplő szabályoktól az 5. § (5) bekezdésében foglalt esetben lehet csak eltérni.  

 

5.§ 

 

(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 

esemény esetén – az (5) bekezdésben foglalt rendkívüli körülmény kivételével – a 

rendelet 1. melléklet I. és II. pontjában meghatározott térítési díjakat kell megfizetni.  

(2) Az (5) bekezdésben foglalt rendkívüli körülmény fennállása esetén, a hivatali helyiségen 

kívüli anyakönyvi eseményért a hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény térítési 

díját kell megfizetni. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt térítési díjat az anyakönyvi esemény kérelmezője a 

megrendelés napján kapott csekken köteles befizetni az Ócsai Polgármesteri Hivatal 

számlaszámára úgy, hogy az összeg legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző napon 

a számlára megérkezzen. 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt térítési díjakat évente felül kell vizsgálni. 

(5) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha 

valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös 

erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.    

 

6.§ 

 

(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 

esemény iránti kérelmet a szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani. 

(2) Az anyakönyvi esemény kérelmezője az (1) bekezdésben foglalt kérelem benyújtásával 

egyidejűleg kiválasztja, hogy a (3) bekezdésben foglalt alapszolgáltatáson felül milyen 
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egyéb szolgáltatást kíván igénybe venni a rendelet 1. melléklet II. pontjában felsorolt 

szolgáltatások közül. 

(3) A rendelet 1. melléklet I. pontja szerinti alapszolgáltatás magában foglalja a 

következőket:  

a) az anyakönyvi esemény céljára megfelelően berendezett terem, 

b) folyosó szőnyegezése, 

c) házassági emléklap, 

d) anyakönyvvezető ünnepi beszéde,  

e) zenei közreműködés és a zenei jogdíj. 

(4) Az anyakönyvi esemény kérelmezője, mint megrendelő a rendelet 2. melléklet szerinti 

szolgáltatási szerződést köt a Hivatallal, mint szolgáltatóval. 

 

7. § 

 

(1) A hivatali munkaidőn kívül és a Hivatal helyiségében történő anyakönyvi esemény 

lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők 

jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti bruttó 

10.000 Ft díjazás illeti meg, amelyet e rendelet 1. melléklet I.1. pontjában foglalt 

anyakönyvi esemény alapszolgáltatásának díja magában foglal. 

(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő 

anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben 

meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti bruttó 15.000 Ft díjazás illeti meg, 

amelyet e rendelet 1. melléklet I.1. pontjában foglalt anyakönyvi esemény 

alapszolgáltatásának díja magában foglal. 

 

8.§ 

 

(1) E rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban csak a 2017. 

január 1. napját követően megtartásra kerülő anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni. 

(2) 2017. január 1. napjával hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok egyes szabályairól és 

szolgáltatási díjairól szóló 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelete.  

 

Napirend tárgya: 
4.6. Tárgy: …/2016.(…) önkormányzati rendelettervezet a pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet 

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság is javasolja a rendelet-

tervezet elfogadását. 

 

Hantos Péter képviselő tájékoztatást ad arról, hogy az Ügyrendi Bizottság is javasolja a 

rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy különböző feltételekhez van kötve a tűzifa adása 

ebben van módosítás. Elmondja még, hogy új dolog az ún. babaköszöntő csomag adása, ami 



30 

 

azt jelenti, hogy minden újszülöttet 15 ezer forint értékű csomaggal fog támogatni az 

önkormányzat. Ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

 

…./2016. /…./ önkormányzati RENDELET 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  

16/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, valamint a 62. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (IX.01.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő bf)-bg) alponttal egészül ki: 

 

„bf) a babaköszöntő csomag, 

bg) a szociális célú tűzifajuttatás.” 

 

2.§ 

 

Az R. 14. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(4) A térítési díj a mindenkori nyugdíjminimum 160 %-a feletti jövedelem esetén a jövedelem 

25%-a, de legfeljebb Ócsa Város Önkormányzatának a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési 

térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. (XII.1.) önkormányzati rendeletének 2. 

mellékletében a „Szociális étkezők” sorban megállapított díj mértéke.” 

 

3.§ 

 

Az R. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(7) Az Önkormányzat a házhozszállítást térítésmentesen biztosítja a (6) bekezdésben foglalt 

jogosultsági feltételek fennállása esetén.” 

 

4.§ 

 

Az R. a következő 14. alcímmel egészül ki: 

 

„14. Babaköszöntő csomag 

17/A.§ 

(1) Babaköszöntő csomagra jogosult az a magyar állampolgársággal rendelkező gyermek, aki 

2017. január 1. napját követően született és születését megelőzően, vagy a gyermek három 

hónapos korának betöltése előtt történt örökbe fogadását megelőzően minimum hat 

hónapja legalább egyik szülője életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási területén él és 

állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/16_2013.__ix.9.__174651.pdf
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(2) A babaköszöntő csomag természetbeni támogatás, mely többek között gyógyszertári 

egységcsomagot, és más a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. A csomag 

értéke 15.000 Ft. 

(3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult 

igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, 

azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a 

gyermek elhelyezésre került. 

(4) A gyermek születéséről a területileg illetékes védőnő értesíti az Önkormányzatot, majd a 

jogosultsági feltételek ellenőrzése után a polgármester átruházott hatáskörben – 

hivatalból – határozattal dönt a babaköszöntő csomagra való jogosultság 

megállapításáról. 

(5) A csomagok beszerzéséről az Önkormányzat, a jogosultak részére történő eljuttatásáról a 

területileg illetékes védőnő gondoskodik.” 

5. § 

Az R. a következő 15. alcímmel egészül ki: 

 

„15. Szociális célú tűzifajuttatás 

17/B. 

 

(1) Ócsa Város Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló 

személy részére, aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja 

életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási területén él és  

a) állandó bejelentett lakóhellyel, vagy 

b) tartózkodási hellyel rendelkezik,  

továbbá e §-ban foglalt egyéb feltételeknek megfelel. 

(2)  Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában együtt 

élő személyek egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át. 

(3) A kérelem elbírálása során előnyt élvez, aki: 

a) az Szt. szerint aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy – tekintet 

nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési 

támogatásban részesül, 

b) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 

c) kiskorú gyermeket nevel, 

d) egyedül élő időskorú. 

(4) Szociális célú tűzifajuttatásban csak az részesülhet, aki a lakásának a fűtését 

fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 

(5) Szociális célú tűzifajuttatás ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosult részére 

állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 

Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói 

határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

(6) Háztartásonként évente egy alkalommal 3q tűzifa adható. 

(7) A kérelem benyújtása az arra rendszeresített nyomtatványon történik. A kérelem 

benyújtásának határideje minden év november 30. napja. Ha a határidő utolsó napja 

olyan nap, amikor a Polgármesteri Hivatalban a munka szünetel, akkor a határidő a 

legközelebbi munkanapon jár le. A határidő jogvesztő. 
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(8) A támogatási kérelemről a polgármester – 30 napon belül – átruházott hatáskörben 

határozattal dönt. 

(9) Az Önkormányzat a döntést követően 30 napon belül gondoskodik a tűzifa 

kedvezményezetthez történő szállításáról.” 

6.§ 

Ez a rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

20/2016. (X. 28.) önkormányzati RENDELETET 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  

16/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, valamint a 62. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (IX.01.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő bf)-bg) alponttal egészül ki: 

 

„bf) a babaköszöntő csomag, 

bg) a szociális célú tűzifajuttatás.” 

 

2.§ 

 

Az R. 14. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(4) A térítési díj a mindenkori nyugdíjminimum 160 %-a feletti jövedelem esetén a jövedelem 

25%-a, de legfeljebb Ócsa Város Önkormányzatának a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési 

térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. (XII.1.) önkormányzati rendeletének 2. 

mellékletében a „Szociális étkezők” sorban megállapított díj mértéke.” 

 

3.§ 

 

Az R. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(7) Az Önkormányzat a házhozszállítást térítésmentesen biztosítja a (6) bekezdésben foglalt 

jogosultsági feltételek fennállása esetén.” 

 

4.§ 

 

Az R. a következő 14. alcímmel egészül ki: 

http://www.ocsa.hu/onkormanyzat/rendeletek/16_2013.__ix.9.__174651.pdf
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„14. Babaköszöntő csomag 

17/A.§ 

(1) Babaköszöntő csomagra jogosult az a magyar állampolgársággal rendelkező gyermek, aki 

2017. január 1. napját követően született és születését megelőzően, vagy a gyermek három 

hónapos korának betöltése előtt történt örökbe fogadását megelőzően minimum hat 

hónapja legalább egyik szülője életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási területén él és 

állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

(2) A babaköszöntő csomag természetbeni támogatás, mely többek között gyógyszertári 

egységcsomagot, és más a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. A csomag 

értéke 15.000 Ft. 

(3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult 

igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, 

azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a 

gyermek elhelyezésre került. 

(4) A gyermek születéséről a területileg illetékes védőnő értesíti az Önkormányzatot, majd a 

jogosultsági feltételek ellenőrzése után a polgármester átruházott hatáskörben – 

hivatalból – határozattal dönt a babaköszöntő csomagra való jogosultság 

megállapításáról. 

(5) A csomagok beszerzéséről az Önkormányzat, a jogosultak részére történő eljuttatásáról a 

területileg illetékes védőnő gondoskodik.” 

5. § 

Az R. a következő 15. alcímmel egészül ki: 

 

„15. Szociális célú tűzifajuttatás 

17/B. 

 

(1) Ócsa Város Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló 

személy részére, aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja 

életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási területén él és  

a) állandó bejelentett lakóhellyel, vagy 

b) tartózkodási hellyel rendelkezik,  

továbbá e §-ban foglalt egyéb feltételeknek megfelel. 

(2)  Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában együtt élő 

személyek egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a 150%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a 200 %-át. 

(3) A kérelem elbírálása során előnyt élvez, aki: 

a) az Szt. szerint aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy – tekintet 

nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési 

támogatásban részesül, 

b) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 

c) kiskorú gyermeket nevel, 

d) egyedül élő időskorú. 

(4) Szociális célú tűzifajuttatásban csak az részesülhet, aki a lakásának a fűtését fatüzelésre 

alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 
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(5) Szociális célú tűzifajuttatás ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosult részére 

állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Külön 

lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal 

megosztott lakás lakrészeit. 

(6) Háztartásonként évente egy alkalommal 3q tűzifa adható. 

(7) A kérelem benyújtása az arra rendszeresített nyomtatványon történik. A kérelem 

benyújtásának határideje minden év november 30. napja. Ha a határidő utolsó napja 

olyan nap, amikor a Polgármesteri Hivatalban a munka szünetel, akkor a határidő a 

legközelebbi munkanapon jár le. A határidő jogvesztő. 

(8) A támogatási kérelemről a polgármester – 30 napon belül – átruházott hatáskörben 

határozattal dönt. 

(9) Az Önkormányzat a döntést követően 30 napon belül gondoskodik a tűzifa 

kedvezményezetthez történő szállításáról.” 

6.§ 

Ez a rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.7. Tárgy: Döntés az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére az „Interreg V-

A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program” elnevezésű pályázaton való 

részvételhez szükséges önerő biztosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és nem javasolja a támogatás biztosítását.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre:  

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére az „Interreg V-A Szlovákia-

Magyarország Együttműködési Program” elnevezésű pályázaton való részvétel céljából az 

önrész biztosítására – 2.000.000 Ft összegű támogatásban részesíti, Ócsa Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében meghatározott céljellegű támogatási keret terhére,  

2.) a meghatározott összeget csak és kizárólag a pályázat önrészének finanszírozása céljából 

biztosítja,  

3.) a pályázat pozitív elbírálása esetén felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 

aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

 

240/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elvetette: 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére az „Interreg V-A Szlovákia-

Magyarország Együttműködési Program” elnevezésű pályázaton való részvétel céljából az 

önrész biztosítására – 2.000.000 Ft összegű támogatásban részesíti, Ócsa Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében meghatározott céljellegű támogatási keret terhére,  

2.) a meghatározott összeget csak és kizárólag a pályázat önrészének finanszírozása céljából 

biztosítja,  

3.) a pályázat pozitív elbírálása esetén felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 

aláírására. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal és folyamatos  

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat mikuláscsomag 

osztása érdekében benyújtott támogatási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság nem javasolja az 

előterjesztés elfogadását.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzatot Mikuláscsomag osztása céljából 80.000 Ft 

összegű támogatásban részesíti Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 

meghatározott céljellegű támogatási keret terhére,  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

241/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elvetette: 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzatot Mikuláscsomag osztása céljából 80.000 Ft 

összegű támogatásban részesíti Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 

meghatározott céljellegű támogatási keret terhére,  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 
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4.9. Tárgy: Döntés az Ócsai Vízmű vas-mangántalanító berendezésben üzemelő 

vegyszeradagoló teljes rendszerének cseréje megrendeléséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő elmondja, hogy a Városfejlesztési Bizottság támogatja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Dél Pest Megyei Vízmű Zrt.-t bízza meg az Ócsai Vízmű ivóvíztisztítóban üzemelő vas-

mangántalanító berendezés vegyszeradagoló rendszer beszerzésével, beépítésével. A 

vállalkozási díj mértéke beépítéssel és szereléssel együttesen bruttó 1.925.000 Ft, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésben elkülönített céltartalék összegéből, a 

beruházásnak megfelelő összeget csoportosít át a beruházási költségek terhére (amely a bérleti 

díjból kompenzálásra kerül). 

2.) felkéri a polgármestert az 1.) pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási szerződés 

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

242/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Dél Pest Megyei Vízmű Zrt.-t bízza meg az Ócsai Vízmű ivóvíztisztítóban üzemelő vas-

mangántalanító berendezés vegyszeradagoló rendszer beszerzésével, beépítésével. A 

vállalkozási díj mértéke beépítéssel és szereléssel együttesen bruttó 1.925.000 Ft, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésben elkülönített céltartalék összegéből, a 

beruházásnak megfelelő összeget csoportosít át a beruházási költségek terhére (amely a bérleti 

díjból kompenzálásra kerül). 

2.) felkéri a polgármestert az 1.) pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási szerződés 

előkészítésére és a szerződés aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal  

Felelős:    1.)--, 2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.10. Tárgy: Ócsa közigazgatási területén található névtelen közterületek elnevezése 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kánai Gergely képviselő beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság egyetért a jegyző 

úr által kidolgozott utcanév módosításokkal. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) az alább felsorolt helyrajzi számú ingatlanokat a következők szerint nevezi el: 
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Helyrajzi szám Elnevezési javaslatok 

ÓCSA/B/125 Gyöngyvirág utca 

ÓCSA/B/207 Rózsa köz 

ÓCSA/B/297 Török Ignác utca 

ÓCSA/B/298/1 Nefelejcs utca 

ÓCSA/B/298/7 Nefelejcs utca 

ÓCSA/B 

/299/15 Katona József utca 

ÓCSA/B/299/2 Halászy Károly utca 

ÓCSA/B 

/292/50 Palást utca 

ÓCSA/B/671 Dózsa György tér 

ÓCSA/B/868 D. Szabó Károly utca 

ÓCSA/B/931 Vasútszél utca 

ÓCSA/B 

/1502/1 Kis Albert köz 

ÓCSA/B/1503 Esze Tamás köz 

ÓCSA/B/1778 Viola köz 

ÓCSA/B/1877/3 Kiss Ernő köz 

ÓCSA/B/1961 Kút köz 

ÓCSA/B/2026 Temető köz 

ÓCSA/B/2116 Malom közből Malom utca 

ÓCSA/B/2126 Malom köz 

ÓCSA/B 

/2452/9 Némedi köz 

ÓCSA/B/2554 Heltai Gáspár köz 

ÓCSA/B 

/2561/3 Sztárai Mihály köz 

ÓCSA/B 

/2571/6 Károli Gáspár köz 

ÓCSA/B 

/2571/10 Kopácsi István köz 

ÓCSA/B/2583 Kálvin utca 

ÓCSA/B/2596 Melius Juhász Péter köz 

ÓCSA/B/2623 Felsőkert utca 

ÓCSA/B/2636 Strand utca 

ÓCSA/B/2642 Lőrinc köz 

ÓCSA/B/2682 Türr István utca 

ÓCSA/B/2739 Mező köz 

ÓCSA/B/2748 Babits Mihály köz 

ÓCSA/B/2770 Türr István köz 

ÓCSA/B/2806/2 Alsókert utca 

ÓCSA/B/3041 Meggyfa utca 

ÓCSA/B/3168 Almafa utca 

ÓCSA/B/3188 Égetőhegy utca 

 

2.) felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a közterületek elnevezésével kapcsolatos 

adminisztratív feladatok ellátására. 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

243/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) az alább felsorolt helyrajzi számú ingatlanokat a következők szerint nevezi el: 

 

Helyrajzi szám Elnevezési javaslatok 

ÓCSA/B/125 Gyöngyvirág utca 

ÓCSA/B/207 Rózsa köz 

ÓCSA/B/297 Török Ignác utca 

ÓCSA/B/298/1 Nefelejcs utca 

ÓCSA/B/298/7 Nefelejcs utca 

ÓCSA/B 

/299/15 Katona József utca 

ÓCSA/B/299/2 Halászy Károly utca 

ÓCSA/B 

/292/50 Palást utca 

ÓCSA/B/671 Dózsa György tér 

ÓCSA/B/868 D. Szabó Károly utca 

ÓCSA/B/931 Vasútszél utca 

ÓCSA/B 

/1502/1 Kis Albert köz 

ÓCSA/B/1503 Esze Tamás köz 

ÓCSA/B/1778 Viola köz 

ÓCSA/B/1877/3 Kiss Ernő köz 

ÓCSA/B/1961 Kút köz 

ÓCSA/B/2026 Temető köz 

ÓCSA/B/2116 Malom közből Malom utca 

ÓCSA/B/2126 Malom köz 

ÓCSA/B 

/2452/9 Némedi köz 

ÓCSA/B/2554 Heltai Gáspár köz 

ÓCSA/B 

/2561/3 Sztárai Mihály köz 

ÓCSA/B 

/2571/6 Károli Gáspár köz 

ÓCSA/B 

/2571/10 Kopácsi István köz 

ÓCSA/B/2583 Kálvin utca 

ÓCSA/B/2596 Melius Juhász Péter köz 

ÓCSA/B/2623 Felsőkert utca 

ÓCSA/B/2636 Strand utca 

ÓCSA/B/2642 Lőrinc köz 

ÓCSA/B/2682 Türr István utca 

ÓCSA/B/2739 Mező köz 
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ÓCSA/B/2748 Babits Mihály köz 

ÓCSA/B/2770 Türr István köz 

ÓCSA/B/2806/2 Alsókert utca 

ÓCSA/B/3041 Meggyfa utca 

ÓCSA/B/3168 Almafa utca 

ÓCSA/B/3188 Égetőhegy utca 

 

2.) felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a közterületek elnevezésével kapcsolatos 

adminisztratív feladatok ellátására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.11. Tárgy: Döntés a Magyar Kultúra Napja elnevezésű rendezvény időpontjáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási, Kulturális Bizottság javasolja, hogy 2017. 

január 20-án, 18 órai kezdettel kerüljön megrendezésre a Magyar Kultúra Napja elnevezésű 

rendezvény.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évben tartandó Magyar 

Kultúra Napja elnevezésű rendezvény 2017. január 20. napján, pénteken 18 órai kezdettel 

kerüljön megrendezésre. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

244/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évben tartandó 

Magyar Kultúra Napja elnevezésű rendezvény 2017. január 20. napján, pénteken 18 órai 

kezdettel kerüljön megrendezésre. 

Határidő: 2017. január 20. 

Felelős:    ügyvezető 

 

 

Napirend tárgya: 

4.12. Tárgy: Döntés a 2017. évi Városi Vigasság fellépőjének lefoglalása érdekében történő 

előzetes szerződéskötésről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási, Kulturális Bizottság a Városi Vigasság 

fellépőjeként az EDDA együttesre szavazott. Célszerű lenne most megkötni a szerződést, mert 

jövőre 300-400 ezer forinttal többe kerülne a fellépési díj.  
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Bukodi Károly polgármester kérdezi, hogy miért kell a szerződés aláírásához a Képviselő-

testületnek hozzájárulnia? Az ügyvezető asszony eddig mindig hozta a költségvetést, hogy a 

Városi Vigasságra mennyit kér, amit részletes program nélkül fogadott el mindig a Testület.  

 

Hantos Péter képviselő válaszában elmondja, azért mert ez már a jövő évi költségvetés 

terhére lenne biztosítva.  

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető véleménye szerint, amíg a Képviselő-testület nem 

fogadja el az Egressy Gábor Szabadidőközpont pénzügyi koncepcióját, addig pénzügyi 

kötelezettséget nem vállalhat a következő évre.  

Bukodi Károly polgármester nem tudja ezt a dolgot támogatni, mert még nem is látja az 

Egressy költségvetését. Így, nem tud kötelezettséget vállalni egy majd kétmillió forintos 

költségre. Azt sem érti, hogy miért szeptember 16. az időpont, a hagyomány az, hogy 

szeptember első hétvégéjén van a Városi Vigasság.  

 

Hantos Péter képviselő nem látja a két dolog között az összefüggést. A szakbizottság 

véleményét tolmácsolta.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a 100 %-os tulajdonában lévő Egressy 

Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2017. szeptember 

16. napján megrendezésre kerülő Városi Vigasság fellépőjének kiválasztott EDDA együttes 

lefoglalása érdekében a p. Management Kft.-vel még a 2016. költségvetési évben vállalkozási 

szerződést kössön a mellékelten csatolt szerződéstervezetben foglaltak szerinti feltételekkel. 

A vállalkozási díj 1.750.000,- Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi dologi 

kiadások terhére biztosítja. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem és 4 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

245/2016. (X. 26.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elvetette: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a 100 %-os tulajdonában 

lévő Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2017. 

szeptember 16. napján megrendezésre kerülő Városi Vigasság fellépőjének kiválasztott 

EDDA együttes lefoglalása érdekében a p. Management Kft.-vel még a 2016. költségvetési 

évben vállalkozási szerződést kössön a mellékelten csatolt szerződéstervezetben foglaltak 

szerinti feltételekkel. A vállalkozási díj 1.750.000,- Ft+ÁFA, amelyet Ócsa Város 

Önkormányzat 2017. évi dologi kiadások terhére biztosítja. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:    polgármester, ügyvezető 

 

 

Napirend tárgya: 

7. Egyebek  

 



41 

 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Bolyai tér melletti járda 

felújítását elkezdték, térkövezni fogják. November második felében telepítésre kerül az Árpád 

utcai és Alsópakonyi buszváró is. Elmondja még, hogy elkészült Falu Tamás verseit 

tartalmazó könyv, a költő születésének 135. évfordulójára.  

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

    Bukodi Károly      dr. Molnár Csaba 

                polgármester       jegyző 


