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J e g y z ő k ö n y v : 

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13. napján 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Inczeffy Szabolcs képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Török László képviselő 

 

Meghívottak:  
Szűcs Jánosné  óvodavezető 

Gergelyné K. Eszter könyvtárvezető 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, távol van Buza Ernő és Dönti Károly 

képviselő.  

 

 

N A P I R E N D : 

 

 

1./ Tárgy: Rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről 

    Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő a vízközmű társulat megszűnésére kérdez rá. 

 

Dr. Szabó György jegyző válaszában elmondja, hogy a vízközmű társulatok jogutódja az 

önkormányzat.  

 

Bukodi Jánosné képviselő az iparűzési adóbevételre kérdez rá. 

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy egy nagy cég a NAGÉV már aktívan termel, a 

METTEX Kft., az épülő logisztika és a FÉG becsült bevétele is benne van a tervezetben. 

Elképzelhetőnek tartja, hogy év közben iparűzési adót is elvonhatnak az önkormányzattól.  

 

Török László képviselő elmondja, hogy az elmúlt időszak óta, talán ez az a költségvetés, 

amely keretben, áttekinthetően bemutatja a lehetőségeket és a feladatokat. Kérdezi, hogy a 

hitelfelvételi korlát 2012-ben „kőbevésett” vagy eldöntheti az önkormányzat, hogy mit csinál? 
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Véleménye szerint az iparűzési bevételekkel kapcsolatos elvárások túlzottak, viszont az 

ingatlanokkal kapcsolatos becsült 71 millió forintot reálisnak tartja. A rendelet-tervezet 16.§. 

(2) bek. mondatainak logikáját nem érti, ha a testület dönt, akkor miért így került bele. Ezt 

követően a rendelet-tervezet 17.§. (5) bekezdésére kérdez rá. Szerinte a rendelet-tervezet 19.§. 

(2) bekezdését pontosítani kellene. Ezt követően kéri a polgármester urat, hogy a 

tisztítóművel kapcsolatban tájékoztassa a testületet. Ezt követően a rendelet-tervezet 24.§. (4) 

bekezdésére kérdez rá, ezzel tisztában vannak az intézményvezetők? 

 

Hernádiné Farkas Marietta pénzügyi irodavezető válaszában elmondja, hogy az 

intézményvezetők tisztában vannak a teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel, mindenki 

tájékoztatva lett az új törvényi változásról. Előadja, hogy a hitelképesség felső határát 

vizsgáló a stabilitási törvény következménye az, hogy 50 %-nál többet nem tud az 

önkormányzat bevállalni hitelként vagy kötelezettségvállalásként.  

 

Török László képviselő kérdezi, hogy az összegszerűséget kötelező-e bele venni a rendelet-

tervezet szövegébe. Tehát ezt be kell tervezni a költségvetésbe összegszerűen? 

 

Hernádiné Farkas Marietta pénzügyi irodavezető válaszában elmondja, azért kötelező, 

mert figyelembe kell venni a visszafizetendő összegeket és azt nem haladhatja túl az 

önkormányzat.  

 

Horváth Tamás alpolgármester vízközművel és a tisztítóval kapcsoltban elmondja, hogy az 

állam a sok, nagyon apró és szétszórt üzemeltetőt szeretné valamilyen szinten egységesíteni, 

nagy valószínűséggel társulások formájában. Ettől függetlenül maga a vízközmű vagyon az 

önkormányzat tulajdonában marad, ez elsősorban az üzemeltetésről szól. A szennyvíz-

tisztítóteleppel kapcsolatban elmondja, - amely jelen pillanatban három önkormányzat 

tulajdonában van, Ócsa többségével, - hogy a majdan megépülő lakóparkból odakerülő 

szennyvíz befogadását csak olyan formában támogatja az önkormányzat, ha plusz költség 

kifizetése nem terheli, ezt szerződés is tartalmazza. A rendelet-tervezet 19-§. (2) bekezdésével 

kapcsolatban előadja, hogy ez egy öt éve leírt SzMSz-ben szabályozott dolog.  

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy ez az összeg természetesen módosítható, úgy a 

költségvetési rendeletben, mint az SzMSz-ben.  

 

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

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal 

m e g a l k o t t a  az 

 

5/2012. (II. 15.) sz. ÖK. RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről. 

 

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

        Bukodi Károly       Dr. Szabó György 

         Polgármester        Jegyző 


