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J e g y z ő k ö n y v : 

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25. napján megtartott 

üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dönti Károly képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Inczeffy Szabolcs képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Török László képviselő 

 

Meghívottak:  
Szűcs Jánosné  óvodavezető 

Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője 

Szőkéné Barka Ágnes könyvelő 

 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban 

tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 

 

Dr. Szabó György jegyző kéri felvenni a közvilágítási ajánlatok áttekintése napirendet a 2.1. 

tárgy után. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a napirendre. 

 

  

Ócsa  Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

1/2012. /I. 25./  sz. ÖK. határozat 

Ócsa  Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a napirendet az elhangzott módosítással a 

napirendet tárgyalásra elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 
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NAPIREND: 

 
 

1. Napirend előtti felszólalások 

2. Munkaterv szerinti  napirendek  

 

2.1       Tárgy:    Gáz közbeszerzéshez kapcsolódó megbízási szerződés és szindikátusi  

                           szerződés aláírása 

            Előadó:  Horváth Tamás alpolgármester 

 

2.2 Tárgy:     Közvilágítási ajánlatok áttekintése 

            Előadó:   Horváth Tamás alpolgármester 

 

2.3 Tárgy:    Ócsa Város Önkormányzat Bizottságai  2012. évi munkatervének elfogadása. 

            Előadó:  Bukodi Károly polgármester 

    

2.4 Tárgy:    Ócsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének benyújtása első 

      olvasatban. 

       Előadó :  Bukodi Károly polgármester 

 

3. Aktuális napirendek   
3.1  Tárgy:     2011. évben kötött támogatási szerződések felülvizsgálata, amelyek nem 

      teljesültek. 

            Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

 

3.2  Tárgy:     Ócsa Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  2012. évre  vonatkozó javaslata 

                szociális ebéd térítési díjának rendezéséhez. 

           Előadó:   Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 

      

3.3   Tárgy:     …./2012.(…)sz. ÖK. rendelet-tervezet  a  pénzbeli  és  természetben 

       nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) számú rendelet 

                            módosításáról. 

       Előadó :   Dr. Molnár Csaba aljegyző 

  

3.4      Tárgy:      ……/2012.(….)sz. ÖK. rendelet-tervezet a település szilárd hulladékkal 

      kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes 

      kérdésekről szóló 10/1999.(III.31.) számú önkormányzati rendelet 

      módosításáról. 

           Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

3.5.     Tárgy:     …/2012.(....)sz. ÖK. rendelet-tervezete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti 

      és Működési Szabályzatáról,  Ügyrendjéről szóló 9/2010.(VI.11.) számú 

      rendelet módosításáról. 

           Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

3.6      Tárgy:     …/2012.(…..)sz. ÖK. rendelet-tervezet a 2012. évi igazgatási szünet el- 

                          rendeléséről. 

           Előadó:   Bukodi Károly polgármester 
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3.7    Tárgy:      KMOP-2009.-3.3.2. Települési hulladéklerakók rekultivációja (szemétbánya) 

              kivitelezésére közbeszerzési kiírása 

         Előadó:    Bukodi Károly polgármester  

      

3.8    Tárgy:     Bio-fungi Kft. kérelme.  (Az előterjesztés utólag kerül megküldésre.) 

         Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

 

3.9    Tárgy:    Tóth Károlyné építési és telekalakítási tilalom törlési kérelme Ócsa,              

                        Damjanich u.  1638. hrsz. alatti ingatlanra  

          Előadó:  Dr. Szabó György jegyző 

 

4. Interpellációk    
             

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

5.1    Tárgy:  Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről   

tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás) 

    Előadó: Bukodi Károly  polgármester 

                 Horváth Tamás alpolgármester 

 

6.  Egyebek 

     

7.  ZÁRT ÜLÉS 

7.1. Tárgy:    Könyvtárvezetői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása. 

            Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

2.1       Tárgy:    Gáz közbeszerzéshez kapcsolódó megbízási szerződés és szindikátusi  

                           szerződés aláírása 

            Előadó:  Horváth Tamás alpolgármester 

 

 

Horváth Tamás alpolgármester előadja, hogy a jelenlegi gázszolgáltatóval történő 

szerződés felmondásról van szó és közbeszerzés útján új gázszolgáltató kiválasztásáról 

Biatorbágy település gesztorsága mellett.  

 

Szirt Tamás ügyvezető elmondja, hogy a cég az energia beszerzés támogatásával 

foglalkozik… 

 

/A hangfelvétel rosszul hallható!/ 

 

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

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. 

 

 

Ócsa  Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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2/2012. /I. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Sourcing 

Hungary Szolgáltató Kft-vel (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8.) az előterjesztéshez 

mellékelt 

1. megbízási és 

2. szindikátusi 

szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal  

Felelős:    polgármester  

  

 

 

Napirend tárgya: 

2.2 Tárgy:     Közvilágítási ajánlatok áttekintése 

            Előadó:   Horváth Tamás alpolgármester 

          

 

Horváth Tamás alpolgármester előadja, hogy az ELMŰ küldött árajánlatokat, a 

legkedvezőbbnek az egy éves lekötés bizonyult. Megjegyzi, hogy a közvilágítással 

kapcsolatban is gondolkodnak a közbeszerzésen.  

 

Bukodi Károly polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. 

 

 

Ócsa  Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

3/2012. /I. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert a Budapesti 

Elektromos Művek Nyrt-vel az AJ 00174388/004 számú ajánlatnak megfelelően kötendő, 

2012. január 1-től, 2012. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó közvilágítási szerződés 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

2.3 Tárgy:    Ócsa Város Önkormányzat Bizottságai  2012. évi munkatervének elfogadása. 

            Előadó:  Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Jánosné képviselő el kívánja mondani, hogy az Oktatási, kulturális Bizottság 

munkaterven kívül felvállalja, hogy az újsággal ill. az önkormányzatot képviselő honlap 

üzemeltetőkkel felveszik a kapcsolatot és június 4., október 26. előtti időszakban 

megjelennének cikkek, méltó megemlékezések ezekről az ünnepekről. Városi szinten 

ünnepségeket nem kíván a bizottság szervezni.  

 

Bukodi Károly polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. 

 

 



 5 

Ócsa  Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

4/2012. /I. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Bizottságai 2012. évi 

munkatervét elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

2.4 Tárgy:    Ócsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének benyújtása első 

      olvasatban. 

       Előadó :  Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja a testületnek elfogadásra.  

 

Dr. Szabó György jegyző tájékoztatást ad arról, hogy rendkívüli testületi ülés lesz 

összehívva a költségvetés elfogadása céljából. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy szándékozik-e a testület továbbra is finanszírozni 

a Kisbíró újságot? Kérdezi, hogy a Szabadidő Központ finanszírozásában a tavalyihoz képest 

5-6 millióval többet lát, minek tudható be az emelkedés? Valamint a Városüzemeltetési Kft. 

finanszírozására kérdez rá. 

 

Hernádiné Farkas Marietta pénzügyi irodavezető a Városüzemeltetési Kft-vel 

kapcsolatban elmondja, hogy bérleti díjakból, az egészségház üzemeltetéséből és egyéb 

tevékenységeiből kíván finanszírozni.  

 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője előadja, a tavalyi évben 

sokkal nagyobb önkormányzati támogatásra volt szükségük, mert huzamosabb ideig nem 

fizették az APEH-nak a járulékokat.  

 

Horváth Tamás alpolgármester elmondja, hogy a Szabadidő Központban a szokásos 10 

évenkénti karbantartás, felújítás elkezdődött, (járdaszakasz, parkoló rendbehozatala, belső 

átalakítások folytatása) pluszban a tavalyi évről átnyúló ki nem fizetett költségek, ill., hogy 

most ÁFA-körbe belépett az Egressy Kft., vannak olyan feladatok, amiket sokkal 

praktikusabb, ha Szabadidő Központ végez, ezeknek a becsült összegével emelte meg a 

költségvetését az Egressy Kft. Elmondja még, hogy a Kisbíró újság természetesen benne van 

a költségvetésben. Nem emelt a nyomda, és minden hónapban teljes tartalommal fog 

megjelenni az újság, természetesen a reklámbevételek levonása után csökkentik a kiadó felé a 

költségeket.  

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a napirendnél három határozati 

javaslat szavazására kerül sor. Ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

5/2012. /I. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évre szóló költségvetés tervezetben 

Ócsáért Faluvédő Egyesület 2012. évi támogatásának mértékéül 1.500.000,- Ft támogatásról 

döntött.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester ismerteti a következő határozati javaslatot és szavazást kér rá. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

6/2012. /I. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évre szóló költségvetés tervezetben  

1.)  az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzete miatt a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 

a központi normatív támogatáson túl egyéb támogatási összeget nem tud biztosítani. 

2.)  a Képviselőtestület esetleges a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által sikeresen pályázott 

programokhoz a saját erőt részben, vagy egészben egyedi döntéssel biztosíthatja.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester ismerteti a következő határozati javaslatot és szavazást kér rá. 

 

 

Ócsa  Város Önkormányzat Képviselő-testülete  7 igen és 2 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

7/2012. /I. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évre szóló első 

költségvetési tervezetet, és azt az ülésen elhangzottak figyelembe vételével elfogadta. A 

költségvetési rendelet-tervezetet a következők figyelembevételével kell elkészíteni: 

1. A költségvetési hiány mérséklése érdekében a képviselő-testület előzetesen 

hozzájárul az egyes forgalomképes vagyontárgyak 2012. évi értékesítésének 

előkészítéséhez. 

Felelős:    polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának 

időpontja. 

2. A költségvetési intézmények tekintetében a személyi juttatások tervezésénél 

csak a kötelezően adandó juttatásokkal lehet tervezni.  

Felelős:    jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának 

időpontja 

3. A cigány kisebbségi önkormányzat működési költségeit csak a normatíva 

összegével tudja támogatni az önkormányzat.  

Felelős:    jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának 

időpontja 
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4. A szükséges felújításokra, beruházásokra, és a beadott pályázati önerő 

biztosítására tartalékot kell képezni.   

Felelős:      jegyző 

Határidő:   folyamatos 

5. A végleges költségvetési rendelet-tervezet kidolgozása során tovább kell 

keresni a  bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 

Felelős:     jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának 

időpontja 

6. Az önkormányzat tulajdonában álló non profit vállalkozások esetében tovább 

kell vizsgálni az egyes takarékossági lehetőségeket.  

Felelős:    polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1  Tárgy:     2011. évben kötött támogatási szerződések felülvizsgálata, amelyek nem 

      teljesültek. 

            Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

és elfogadásra javasolja a testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 

 

Ócsa  Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

8/2012. /I. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Évgyűrűk Nyugdíjas Klub 2011. évi 

támogatásának ellenőrzéséről szóló tájékoztatását elfogadja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:      polgármester  

 

 

Napirend tárgya: 

3.2  Tárgy:     Ócsa Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  2012. évre  vonatkozó javaslata 

                szociális ebéd térítési díjának rendezéséhez. 

           Előadó:   Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 

 

 

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

és elfogadásra javasolja a testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 
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Ócsa  Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

9/2012. /I. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 100 %-os tulajdonos Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évre vonatkozó szociális étkezők térítési díjának 

bruttó 605,- Ft-ra történő emelését tudomásul veszi. 

Felelős:      polgármester 

Határidő:  azonnal 

    

 

Napirend tárgya: 

3.3   Tárgy:     …./2012.(…)sz. ÖK. rendelet-tervezet  a  pénzbeli  és  természetben 

       nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) számú rendelet 

                            módosításáról. 

       Előadó :   Dr. Molnár Csaba aljegyző 

     

 

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

és elfogadásra javasolja a testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a rendelet-tervezetre. 

 

 

Ócsa  Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a z 

 

1/2012. /I. 27./  sz. ÖK. RENDELETET 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  

18/2011. (IX. 29.) számú rendelet módosításáról 

 

 

Napirend tárgya: 

3.4      Tárgy:      ……/2012.(….)sz. ÖK. rendelet-tervezet a település szilárd hulladékkal 

      kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes 

      kérdésekről szóló 10/1999.(III.31.) számú önkormányzati rendelet 

      módosításáról. 

           Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy a Képviselő-testület jogszerűen megalkotta a 2012. 

évi szemétszállítási díjairól szóló rendeletet, de a rendeletalkotás után az Országgyűlés 

módosította a Hulladékgazdálkodási törvényt, melynek lényege az, hogy nem lehet magasabb 

a 2012. január 1-től alkalmazott díj, mint a 2011. december 31-én alkalmazott díj. A testület 

magasabb díjat állapított meg, ezért vissza kell állítani a régi díjtételt.  

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a rendelet-

tervezetet és elfogadásra javasolja a testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a rendelet-tervezetre.  
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Ócsa  Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a 

 

2/2012. /I. 27./ sz. ÖK. RENDELETET 

A település szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással  

és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 10/1999. (III. 31.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.5.     Tárgy:     …/2012.(....)sz. ÖK. rendelet-tervezete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti 

      és Működési Szabályzatáról,  Ügyrendjéről szóló 9/2010. (VI.11.) számú 

      rendelet módosításáról. 

           Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

tervezetet és elfogadásra javasolja a testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a rendelet-tervezetre.  

 

 

Ócsa  Város Önkormányzat Képviselő-testülete  9 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a 

 

3/2012. /I. 27./  sz. ÖK. RENDELETET 

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról,  

Ügyrendjéről szóló 9/2010. (VI. 11.) számú  rendelet módosításáról 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.6      Tárgy:     …/2012.(…..)sz. ÖK. rendelet-tervezet a 2012. évi igazgatási szünet el- 

                          rendeléséről. 

           Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

tervezetet és elfogadásra javasolja a testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a rendelet-tervezetre.  

 

 

 Ócsa  Város Önkormányzat Képviselő-testülete  9 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a 

 

4/2012. /I. 27./ sz. ÖK. RENDELETET 

A 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
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Napirend tárgya: 

3.7    Tárgy:      KMOP-2009.-3.3.2. Települési hulladéklerakók rekultivációja (szemétbánya) 

              kivitelezésére közbeszerzési kiírása 

         Előadó:    Bukodi Károly polgármester  

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy a szemétbánya rekultivációjára kiírt 

közbeszerzési pályázatot a Képviselő-testület 150/3011. sz. határozatával eredménytelennek 

nyilvánította. Megváltozott műszaki tartalommal, de a végcél változtatása nélkül ismételten 

kéri a testületi döntését.  

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő a közbeszerzési eljárásra kérdez rá. 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a Körics Euroconsulting közbeszerzési kiírása 

mellékelve van az anyagban. Ezt ismerteti a testülettel. Ezt követően ismerteti a határozati  

javaslatot és szavazást kér rá. 

 

Ócsa  Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

10/2012. /I. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzési pályázatot ír ki a KMOP-2009.-

3.3.2. Települési hulladéklerakók rekultivációja (szemétbánya) kivitelezésével kapcsolatban 

az előterjesztéshez mellékelt pályázati kiírás szerint.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Napirend tárgya: 

3.8    Tárgy:     Bio-fungi Kft. kérelme.  (Az előterjesztés utólag kerül megküldésre.) 

         Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

 

Horváth Tamás alpolgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Bio-Fungi Kft. szeretné a 

telepét fejleszteni és kérte, hogy az önkormányzat támogassa a közművek kiépítését. 

Véleménye szerint ezt az önkormányzat nem tudja felvállalni.  

 

Dönti Károly képviselő szerint a határozati javaslatot módosítsák úgy, hogy támogatják a 

fejlesztést, de nem az önkormányzat ad hozzá pénzt.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 

 

Ócsa  Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

11/2012. /I. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Professional Exotics Substrate Europe Kft. 

(Pese Kft.) (Cg: 13-09-034128, adósz: 11715715-2-13) Ócsa 0175/9 hrsz-ú területen történő 

fejlesztését az alábbi okok miatt nem tudja támogatni: a tervezett infrastruktúra és 

közműfejlesztés megvalósításában az önkormányzat 2012. évi költségvetésének feszített volta 

miatt nem kíván részt venni. 

Figyelemmel a fentiekre az önkormányzat elutasítja a Pese Kft. kérelmét.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:      Bukodi Károly polgármester 
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Napirend tárgya: 

3.9    Tárgy:    Tóth Károlyné építési és telekalakítási tilalom törlési kérelme Ócsa,              

                        Damjanich u.  1638. hrsz. alatti ingatlanra  

          Előadó:  Dr. Szabó György jegyző 

 

 

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

és javasolja az építési és telekalakítási tilalom törlését. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 

 

Ócsa  Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

12/2012. /I. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Tóth Károlyné tulajdonában lévő 

Ócsa, Damjanich u. 1638. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett építési és telekalakítási tilalom 

törléséhez oly módon, hogy az önkormányzatnak a földhivatali eljárás során az ügylettel 

kapcsolatban költsége nem keletkezhet. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

5.1    Tárgy:  Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről   

tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás) 

    Előadó: Bukodi Károly  polgármester 

                 Horváth Tamás alpolgármester 

 

 

Horváth Tamás alpolgármester beszámol arról, hogy járt bent a Belügyminisztériumban, 

ahol biztosították arról, hogy az építendő lakóparkkal kapcsolatos földterületek 

átminősítésével kapcsolatos költségeket vállalják. Márciusban el kell kezdődnie az első 80 

lakás építésének.  

 

 

 

Napirend tárgya: 

6.  Egyebek 

 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő ezt követően ismertet a testülettel egy e-mail dokumentumot. 

Kérdezi, hogy mi szerint választja ki a Kisbíró újság a cikkírókat? Megjegyzi, ezt a kérdést 

valószínűleg interpelláció keretében fogja feltenni. Furcsának tarja, hogy csupán 3-4 

képviselő neve szerepel a címzettek között, egyesek írhatnak az újságba, mások nem. 
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Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális 

Örökségvédelmi Osztálya megadta a végleges használatbavételi engedélyt és működési 

engedélyt az Ágasházra. Semmilyen kifogást nem emeltek az Ágasház felújítása ellen. 

 

A következő napirendi pont tárgyalására a polgármester zárt ülést rendel el. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly      Dr. Szabó György 

           Polgármester       Jegyző 
 

 


