
Jegyzőkönyv 

 

 

Készült  Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14. napján  

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő  képviselő 

Dönti Károly  képviselő 

Dr.Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán  képviselő 

 

 

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

hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

 

N a p i r e n d 

 

1./ Tárgy:        Az önkormányzat tulajdonát képező viziközművekkel kapcsolatban meghozott 

                         44/2012.(III.28.) sz. ÖK. határozat 1) pontjának módosítása. 

      Előadó:      Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Ez előterjesztés kiment, a márciusi testületi ülésen döntöttek 

750.000,-Ft névértékű üzletrész vásárlásáról a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft-ben. Azóta az 

ügyvéd úr  készített pontos kimutatást, fel kell kerekíteni 800.000,-Ft-ra  a  megvásárolható 

üzletrész névértéket. Az üzletrészért még semmilyen nagyságrendet nem utalt át az 

önkormányzat a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. felé. Ez előterjesztés alapján kéri a határozat 1.) 

pontjának módosítását. 

 

Dönti Károly képviselő: A bérleti üzemeltetési szerződésben nagyközség van írva, kéri erre 

figyeljenek oda. Megkérdezi mi a helyzet a tisztítóval, hiszen az három önkormányzat 

tulajdona, így Ócsa nem dönthet egyedül ebben a kérdésben. 

 

Bukodi Károly polgármester:  Jelen pillanatban a tisztító kérdése nem tartozik a napirendi 

ponthoz, nem a szavazás része.  Múlt héten taggyűlést tartott az Ócsa és Társai KHT, május 

22-én újra ülést tart, a szennyvíztisztítót  ki üzemeltesse ez még folyamatban van. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő az ülésterembe megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 7. 

 

Bukodi Károly polgármester: szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 



 

 

78/2012.(V.14.)sz. ÖK. határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft-ben 

(2360 Gyál, Körösi út 190., cégjegyzékszám: 13-09-066292) 800.000,-Ft névértékű üzletrész 

vásárlását. Az üzletrész vásárlásával az Önkormányzat Képviselő-testületi tulajdonosi jogokat 

gyakorol a cégbejegyzést követően a gazdasági társaságban. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A napirendek megtárgyalása után polgármester az ülést bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bukodi Károly       dr.Szabó György 

 Polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


