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J e g y z ő k ö n y v : 

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott 

üléséről. 

 

Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Inczeffy Szabolcs képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Török László képviselő 

 

Meghívottak: 
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője 

Szűcs Jánosné óvodavezető 

Kovácsné Kovácsi Beáta általános iskola igazgatója 

Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető 

 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, hiányzik Dönti Károly és Török László 

képviselő.  

 

Dr. Szabó György jegyző kéri napirendként felvenne az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető 

Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának és könyvvizsgáló jelentésének  elfogadását 

valamint a Révfülöpi tábor támogatása napirendet, a 3.9. tárgy után. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a napirendre. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

          

 

80/2012. (V. 30.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeket a kiegészítésekkel együtt 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: --- 
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NAPIREND: 

 

 

1. Napirend előtti felszólalások 

 

2. Munkaterv szerinti  napirendek 

  

2.1. Tárgy: Beszámoló a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központ- 

                        jának 2011. évi tevékenységéről. 

       Előadó: Radványi Judit intézményvezető 

 

2.2. Tárgy: A gyámhatósági munka 2011. évi átfogó értékelése. 

       Előadó: Rupp Józsefné gyámügyi ügyintéző    

 

2.3. Tárgy: Napközi Otthonos Központi Óvoda támogatási kérelme.    

       Előadó:    Szűcs Jánosné Óvodavezető 

                                   

3. Aktuális napirendek   
      

3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 

  készült intézkedési terv végrehajtásáról.     

       Előadó: Dr. Szabó György jegyző 

 

3.2. Tárgy: Kötvény visszavásárlási kötelezettség átütemezése. 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.3. Tárgy: Hozzájárulás az Ócsa  Városüzemeltetési nonprofit Kft.  hitelfelvételéhez.      

       Előadó: Bukodi Károly polgármester      

 

3.4. Tárgy:      Társadalmi Megújulás Operatív Program, TÁMOP-3.1.11-12/1-(Óvodafejlesz- 

  tés) című pályázat benyújtása. 

       Előadó:    Bukodi Károly polgármester  

        

3.5. Tárgy: KMOP-3.3.2.-09-2010-0009 azonosító számú „Hulladéklerakó Rekultivációja 

  Ócsa Városban” című projekt ÁFA kompenzáció önrész biztosítása. 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.6. Tárgy:      Ócsa Város Közútjainak Fejlődéséért Alapítvány 2011. évi beszámolója 

       Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna kuratórium elnöke   

 

3.7. Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme. 

       Előadó: Sándor István elnök  

 

3.8. Tárgy:      Halászy Károly Általános Iskola  2012/2013. tanév csoportalakítási  

  Koncepciója. 

       Előadó:    Kovácsné Kovácsi Beáta Általános Iskola Igazgatója 

 

3.9. Tárgy: Tájékoztató a lakossági járdaépítési programról. 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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3.10.Tárgy: Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. 2011. évi 

mérlegbeszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.11.Tárgy: Révfülöpi tábor támogatása 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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 

 

 

Napirend tárgya: 

2.1. Tárgy: Beszámoló a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központ- 

                        jának 2011. évi tevékenységéről. 

       Előadó: Radványi Judit intézményvezető 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a Kulturális Bizottság és a Gazdasági 

Bizottság is tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a testület felé. Ezt követően 

ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

          

81/2012. (V. 30.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és 

Családvédelmi Központjának 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: --- 

 

 

Napirend tárgya: 
2.2. Tárgy: A gyámhatósági munka 2011. évi átfogó értékelése. 

       Előadó: Rupp Józsefné gyámügyi ügyintéző    

 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért ismerteti a határozati 

javaslatot és szavazást kér rá. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

          

82/2012. (V. 30.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete A gyámhatósági munka 2011. évi átfogó 

értékeléséről szóló beszámolót  elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: --- 

 

 

 

Napirend tárgya: 

2.3. Tárgy: Napközi Otthonos Központi Óvoda támogatási kérelme.    

       Előadó:    Szűcs Jánosné Óvodavezető 

 

 

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

Alapítvány ügyvédi díjköltségére 60.000.- Ft összeget javasol elfogadásra a testület felé.  

 

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

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

          

83/2012. (V. 30.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ócsai Óvodásokért Alapítvány” 

jogszabályi változások felülvizsgálatának ügyvédi díj költségére 60.000,- Ft összeget 

jóváhagy  az óvoda részére támogatásként kifizetni.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 

  készült intézkedési terv végrehajtásáról.     

       Előadó: Dr. Szabó György jegyző 

 

 

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 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 
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84/2012. (V. 30.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat gazdálkodási 

rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről készült intézkedési terv végrehajtásáról szóló utólagos 

vizsgálati jelentést elfogadja.   

Határidő: azonnal 

Felelős: ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.2. Tárgy: Kötvény visszavásárlási kötelezettség átütemezése. 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

és javasolja, hogy a polgármester tegye meg az intézkedést.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő emlékeztet arra, arról volt szó, hogy minden testületi ülésre 

kapnak kimutatást a kötvény helyzetéről. Jó lett volna a mai tárgyalásra is egy ilyen 

kimutatás. 

 

Dr. Szabó György jegyző elmondja, hogy a holnapi nap folyamán elektronikus úton kiküldik 

a jelenlegi állást. Beszámol arról, hogy egy futam időn belüli átütemezési tárgyalások 

megkezdéséről van szó.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy 2007. év óta, nem vett fel az önkormányzat 

hitelt, az hogy most ez a 1,5 milliárdos kötvény, hogyan áll, az nem a testületen múlik, hanem 

az aktuális gazdasági helyzeten. Ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

          

85/2012. (V. 30.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

Önkormányzat 2012.-2013. évi gazdálkodásának stabilitása érdekében az Ócsa I-II. kötvényt  

jegyző pénzintézettel tárgyalásokat kezdeményezzen a kötvények futamidőn belüli 

visszavásárlásának átütemezéséről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.3. Tárgy: Hozzájárulás az Ócsa  Városüzemeltetési nonprofit Kft.  hitelfelvételéhez.      

       Előadó: Bukodi Károly polgármester      

 

 

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

javasolja elfogadásra a testület felé. 
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Bukodi Károly polgármester előadja, hogy három határozati javaslatot kell megszavaznia a 

testületnek. Ezt követően ismerteti az első határozati javaslatot és szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

          

86/2012. (V. 30.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 

1.) mint az Ócsa Városüzemeltetési Kft. 100 %-os tulajdonosa, hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kft. 10.000.000,- Ft keretösszegig folyószámla hitelszerződést kössön az Örkényi 

Takarékszövetkezettel. 

2.) Felkéri az Ügyvezető igazgató asszonyt az adminisztratív intézkedések végrehajtására.  

Határidő: 1.) és 2.) pont vonatkozásában azonnal 

Felelős:    1.) pont vonatkozásában: Bukodi Károly polgármester 

 2.) pont vonatkozásában: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető  

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a következő határozati javaslatot és 

szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

87/2012. (V. 30.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 

1.) mint az Ócsa Városüzemeltetési Kft. 100 %-os tulajdonosa, hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kft. a társasági szerződésben foglalt feladatai ellátása érdekében és fennálló 

szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez, éven belüli lejáratú, 40.000.000,- Ft összegű 

hitelszerződést kössön az Örkényi Takarékszövetkezettel. 

2.) Felkéri az Ügyvezető igazgató asszonyt az adminisztratív intézkedések végrehajtására.  

Határidő: 1.) és 2.) pont vonatkozásában azonnal 

Felelős:     1.) pont vonatkozásában: Bukodi Károly polgármester 

  2.) pont vonatkozásában: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető  

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a következő határozati javaslatot és 

szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

88/2012. (V. 30.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Kft. 100 %-

os tulajdonosa, hozzájárul ahhoz,  hogy a Kft. az Örkényi Takarékszövetkezettel kötendő 

folyószámla hitel szerződés és az éven belül lejáró hitel szerződés (86/2012.(V.30.) és 

87/2012.(V.30.) sz. ÖK. határozatok) jelzálogjogi biztosítékaként az ócsai 1899/5.  hrsz-ú 

ingatlant felajánlja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    -- 
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Napirend tárgya: 

3.4. Tárgy:      Társadalmi Megújulás Operatív Program, TÁMOP-3.1.11-12/1-(Óvodafejlesz- 

  tés) című pályázat benyújtása. 

       Előadó:    Bukodi Károly polgármester  

 

 

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

javasolja a pályázaton való részvételt. 

 

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

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

          

89/2012. (V. 30.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Társadalmi Megújulás Operatív Program, TÁMOP-3.1.11-12/1 (Óvodafejlesztés) 

című pályázaton részt kíván venni. 

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:      polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.5. Tárgy: KMOP-3.3.2.-09-2010-0009 azonosító számú „Hulladéklerakó Rekultivációja 

  Ócsa Városban” című projekt ÁFA kompenzáció önrész biztosítása. 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért ismerteti a határozati 

javaslatot és szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta:     

      

90/2012. (V. 30.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

      1.  a  KMOP-3.3.2.-09-2010-0009 azonosító számú „Hulladéklerakó Rekultivációja Ócsa 

Városban” című projekt keretében az ÁFA kompenzáció alkalmazásához  szükséges 10 

%-os  önrészt  biztosítja. 

2. Felkéri a Polgármestert az adminisztratív teendők lefolytatására, valamint a módosított 

Támogatási Szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 
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Napirend tárgya: 

3.6. Tárgy:      Ócsa Város Közútjainak Fejlődéséért Alapítvány 2011. évi beszámolója 

       Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna kuratórium elnöke   

 

 

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

javasolja a beszámoló elfogadását. 

 

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

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

          

91/2012. (V. 30.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ócsa Város Közútjainak Fejlődéséért 

Alapítvány 2011. évi beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:           ----  

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.7. Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme 

       Előadó: Sándor István elnök  

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság arra az álláspontra 

jutott, hogy az önkormányzat jelenlegi pénzügyi likvid helyzetére tekintettel a kérelmet ne 

támogassa.  

 

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

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

          

92/2012. (V. 30.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel az önkormányzat jelenlegi pénzügyi 

likvid helyzetére,  az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat  kérelmét nem támogatja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: ---- 

 

 

 

Napirend tárgya: 
3.8. Tárgy:      Halászy Károly Általános Iskola  2012/2013. tanév csoportalakítási  

  koncepciója. 

       Előadó:    Kovácsné Kovácsi Beáta Általános Iskola Igazgatója 
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Kovácsné Kovácsi Beáta igazgató előadja, hogy a lakópark építése kapcsán nem tudják 

pontosan hány gyerek fog érkezni az általános iskolába.  

 

Bukodi Jánosné képviselő elmondja, hogy az Oktatási Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja elfogadásra. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy nem elhamarkodott-e ez a leépítés, különös 

tekintettel a készülő lakópark miatt? 

 

Horváth Tamás alpolgármester előadja, hogy a két ülés közötti beszámolójában részletesen 

be fog számolni arról, hogy mik a fejlemények a lakóparkkal kapcsolatban. 

 

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

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 

          

93/2012. (V. 30.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó hozzájárul a Halászy Károly 

Általános Iskola 2012/2013. tanév csoportalakítási koncepciójához. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: --- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.9. Tárgy: Tájékoztató a lakossági járdaépítési programról. 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a tájékoztató levél kiment, a 2012. évi 

költségvetésben 3 millió forintot szavazott meg a testület erre a programra.  

 

Horváth Tamás alpolgármester kéri az újság szerkesztőjét, hogy ennek a felhívásnak 

biztosítsanak a lapban oldalt.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő felveti, hogy sok hely van, ahol lenne helye a járdának, de most 

semmi nincs. Kérdezi, ők pályázhatnak-e? 

 

Horváth Tamás alpolgármester válaszában elmondja a járdaépítés, mint olyan az azt 

feltételezi, hogy egyáltalán nincs járda. Aki előtt van járda, de az minősíthetetlen állapotban 

van, az is pályázhat. Arról van szó, hogy a régi járdát fel kell szedni és egy tartós járdát kell 

építeni helyette.  

 

Bukodi Jánosné képviselő kérdezi, hogy azokkal a részekkel, melyek a Közútkezelő 

kezelésében vannak, mi a helyzet? 

 

Horváth Tamás alpolgármester előadja, hogy a Közútkezelő hozzájárulása nélkül nem lehet 

semmit építeni, lehet erre is pályázni, de ennek a megvalósítása sokkal időigényesebb. 

Elmondja még, hogy az önkormányzat sóderrel és cementtel támogatja a járdaépítést és a 
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felügyelettel. Aki, ettől eltérőt akar (pl. viacolor) annak ki lehet számolni, hogy pl a 30 

méteres járda mennyi sódert és cementet igényelne, ha abból lenne, ennek mennyi lenne a 

költsége és ennek az összegét az önkormányzat átutalja.  

 

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

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

          

94/2012. (V. 30.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági járdaépítési programot az 

elhangzott feltételekkel elfogadja. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: ---- 

 

 

(Török László képviselő az ülésre megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 8 fő.) 

 

 

Napirend tárgya: 

3.10.Tárgy: Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. 2011. évi 

mérlegbeszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a mérlegbeszámolót a tulajdonos 

települések polgármesterei a testületeknek elfogadásra javasolják.  

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy a Kft. működése ebben az évben biztosított volt, 

amellett is, hogy az egyik település közműszolgáltatója (Felsőpakony) gyakorlatilag 

semmilyen közműszolgáltatási díjat nem fizet.  

 

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

 

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

következő határozatot hozta: 

          

95/2012. (V. 30.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető 

Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolóját és könyvvizsgáló jelentését  elfogadja. 

Határidő: azonnal  

Felelős: ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.11.Tárgy: Révfülöpi tábor támogatása 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy tavaly is támogatták a Révfülöpi tábort 

700.000.- Ft-os keretösszeggel. Ebben benne volt egy összeg, amivel minden évben 4000.- Ft-

tal támogatták a táborozó gyerekek fakultatív programját. Benne volt öt jó tanuló, de 

szociálisan rászoruló gyermek, akit az önkormányzat táboroztat. Valamint benne volt tíz 

palásti gyermek üdültetése. Ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. 

 

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

következő határozatot hozta: 

          

96/2012. (V. 30.) sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári  Révfülöpi tábor költségeihez 

maximum 700.000,- Ft összegű költségviselést vállal, mely magában foglalja az ócsai 

gyermekek, a Palásti testvérvárosból érkező gyermekek, valamint a rászoruló gyermekek 

költségét is. 

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 az ócsai szociális lakóparkkal kapcsolatban elmondja, hogy 

május 11-én ki lett tűzve az összes telek. Ezután át lett adva a terület az ELMŰ-nek, aki 

megkezdte a villanyoszlopok kiszállítását. A lakóházak építése még nem tudott elkezdődni, 

mert tegnap zárult le a közbeszerzési eljárás második fordulója, amelyben az első forduló után 

meghívott három konzorcium adhatta be az árajánlatát. Ennek az elbírálása a héten fog 

megtörténni. Ha nem támadja meg senki a közbeszerzési eljárást, akkor június közepén 

eredményhirdetés lehet. Minden héten kedden kooperációs egyeztetési tanácskozás zajlik. 

Ezen részt vesz a kijelölt főépítész, a katasztrófavédelem képviselői, tervezők, ELMŰ 

képviselői, ÉMÁSZ képviselői stb. Több mint 1200 közmunkást hívtak be az elmúlt 

hónapban megye szerte, ebből kb. 250-300 fő fog dolgozni a telepen. A katasztrófavédelem 

kizárólag az építkezést vezényli, a többit a Belügyminisztériummal való egyeztetés után 

fogják megbeszélni. Jelen pillanatban nem tudják, hogy kik fognak a telepre költözni. Az első 

ütemben ötven darab 50, húsz darab 60 és tíz darab 70 négyzetméteres családi ház fog épülni.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy Ócsáról hány közmunkást fognak alkalmazni? 

Kérdezi még, hogy ócsai családok költöznek-e a telepre? 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja nem tudja megmondani, hogy hány 

közmunkást fognak alkalmazni Ócsáról.  

 

Horváth Tamás alpolgármester előadja, hogy eddig három ócsai család kereste meg, akik 

„feje felől elvitték a házat”, nekik nem tudott mondani azzal kapcsolatban semmit, hogy kik 

költözhetnek a lakóparkba.  

 



 12 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a bölcsődei pályázatot kedvezően 

bírálták el, 149 millió forintot nyertek. Beszámol arról, hogy a múlt héten kaptak egy 

utóellenőrzést a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése ügyében, mindent 

rendben találtak. Előadja, hogy a szemétbánya rekultivációja 80 %-os állapotban van, a jövő 

héten már a termőréteget hordják fel, füvesítenek. Itt is volt egy közbenső ellenőrzés, kint volt 

a KDV Környezetvédelmi Felügyelőség, itt is rendben találtak mindent. A volt honvédségi 

üzemanyag lefejtő bázis műszaki átadás-átvétele is megtörtént, a minisztérium megtalálta azt 

a kivitelezőt, aki rekultiválni fogja a bázist.  

 

Dr. Szabó György jegyző emlékeztet arra, hogy a Képviselő-testület az április 25-i ülésén 

meghozta a 60/2012. sz. határozatát, melyben felkérte a jegyzőt, hogy a következő testületi 

ülésen adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy rendelkezik-e az önkormányzat célra 

megfelelő építési területtel, az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérése a Kanadai 

mintán alapuló családi programmal kapcsolatban. Tájékoztatja a testületet, hogy nem jöhetnek 

szóba érelemszerűen a terület keresésében a működő intézmények, közterületek, szolgálati 

jelleggel bérbe adott bérlakások, egyéb külterületek. Ami szóba jöhetett, ott sok a kizáró ok. 

Szóba jöhetne a strand, de az közvetlenül a tájvédelmi körzet mellett van. A volt orvosi 

rendelő, de az most bérleti szerződéses, a volt pártház és vámház méreténél fogva 

alkalmatlan. Van egy 17 hektáros terület, amely közelebb van Inárcshoz, mint Ócsához, de ott 

semmilyen infrastruktúra nincs. Ezek után megnézte azokat a belterületi ingatlanokat, 

melyekkel rendelkezik az önkormányzat, de megfelelő ingatlan nincs.  

 

 

Napirend tárgya: 

6.  Egyebek  

 

 

Bukodi Jánosné képviselő beszámol arról, hogy a tegnapi Oktatási bizottsági ülésen 

szerepelt napirendként az Ócsai Kulturális Napok rendezvénysorozat. Az általános iskola és a 

könyvtár helyzete is szóba került. A könyvtár vezetője elmondta, hogy elkezdték a 

könyvállománynak a további feldolgozását, 40 új beiratkozójuk volt az elmúlt időben. 

Szeretné a könyvtár, ha a bejárati ajtó cseréjében valamint az ablakok szigetelésében 

segítségükre lenne a testület. Előadja, hogy kapott egy megkereső levelet Inárcs és 

Felsőpakony községek képviselő-testületeitől. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban mit 

szándékozik tenni a testület? 

 

Dr. Szabó György jegyző tájékoztatást ad arról, hogy erről szó volt az OTK Kft. ülésén is. 

Úgy néz ki, hogy Inárcs megváltoztatja azt a véleményét, amit eddig kialakított 

Felsőpakonnyal közösen.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, Ócsa Város Képviselő-testülete március 28-án 

meghozta azt a döntést, hogy csatlakozik a GYÁVIV Kft-hez, Inárcs és Felsőpakony úgy 

döntött, hogy másik szolgáltatóhoz csatlakozik. Ezek után írták ezt a levelet. Ezt követően 

beszámol az Ócsa és Társai Kft. üléséről. Emlékeztet arra, hogy az előző ciklusban Dönti 

Károly akkori polgármester őt bízta meg, hogy képviselje Ócsát az üléseken. Kétszer kellett 

olyan döntést hozni, ami az Ócsa és Társai Kft. életét befolyásolja. Az egyik, hogy ki legyen 

ennek a telepnek az ügyvezetője, Felsőpakony jelöltjét 2-3 hónap után ő is támogatta. 

Érdekes, hogy most Inárcs és Pakony vezetői kérnek a Kft. ellen mindenféle eljárást, pedig az 

ő jelöltjük volt a telep vezetője. A vizsgálatnál mindhárom település hozott árajánlatot, Ócsa 

ajánlata volt a legolcsóbb, mire azt mondta a pakonyi polgármester, hogy ezt „ki kell dobni, 
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mert ez nagyon olcsó”. Inárcs és Felsőpakony szakemberei vizsgálták a Kft. működését 

műszakilag és gazdaságilag, és semmi olyat nem állapítottak meg, amit ne tudtak volna addig 

is. Azt nem akarják megérteni, főleg a felsőpakonyi polgármester, hogy a tisztítótelepre pénzt 

kell fordítani, hogy Ócsa ne szagolja a bűzt. Most pénz van arra, hogy ezt a telepet olyan 

szintre hozzák, hogy normálisan tisztítson.  

 

Horváth Tamás alpolgármester előadja, hogy a Belügyminisztérium másfél hónappal 

ezelőtt átutalt a szolgáltatónak negyven valahány millió forintot, arra a célra, hogy a telepet 

korszerűsítse. Ez a pénz ott áll a bankszámlán, és azért nem tudja a szolgáltató megcsinálni, 

mert az egyik tulajdonos a háromból akadályokat gördít.  

 

Dr. Szabó György jegyző elmondja, azt is felajánlotta Ócsa, hogy ez a 40 millió forint 

legyen ráköltve a telepre, üzemeljen olyan szinten, mint ami elvárható, de akkor a tulajdoni 

hányadok változzanak meg.  

Inczeffy Szabolcs képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy két útkereszteződés is van a 

városban, ahol igen rossz a belátás. Az egyik, a Bajor étteremnél lévő tábla, a másik a 

Damjanich utca Székesi út sarka.  

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 

 Bukodi Károly       Dr. Szabó György 

             Polgármester       Jegyző 


