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J E G Y Z Ő K Ö N Y V : 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 23. napján megtartott 

rendkívüli üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dönti Károly képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

 

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

hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 

 

 

N a p i r e n d : 
 

 

1./ Tárgy: Tulajdonosi döntés az Egressy Gábor Nonprofit Kft. több éve fennálló             

– szennyvíztisztításhoz kötődő – adósságának rendezéséről  

     Előadó:     Bukodi Károly polgármester  

 

 

Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket. Távolmaradását nem minden 

képviselő jelezte.  A kiküldött meghívó szerint egy napirendi pontjuk van: a kölcsön 

szerződés elfogadása, tartozás rendezése. Az előterjesztésben olvashatták véleményét, melyet 

nem kíván kiegészíteni.  

 

Dönti Károly képviselő: Javasolja, hogy ne ebben a formában fogadják el, mivel az 

Önkormányzat pénzintézeti tevékenységet nem folytathat. Önálló gazdálkodással bíró 

gazdasági szervezetről van szó. Évente megvásárolja tőlük az önkormányzat a kötelező 

feladatokat. Javasolja, hogy az Önkormányzat fizesse ki az adósságot, de ne kölcsön 

formájában, hanem a következő évek „vételárából” három éven át vonják le az adósságot. 

 

Hernádiné Farkas Marietta pénzügyi irodavezető: Tehát a jelenleg megállapított finanszírozási 

összeg terhére történjen, ez előirányzat módosítást von maga után.  

 

Dönti Károly képviselő: A kötelező közművelődési feladatok ellátására kötött szerződés 

terhére történjen a levonás három éven át. 

 

dr.Szabó György jegyző: Az előterjesztésben szereplő javaslat, mivel kamatmentes kölcsönről 

van szó, nem pénzintézeti tevékenységhez kötött. 

 

Dönti Károly képviselő: Nem fogadja ezt el. A javaslatát kezelhetőnek tartja. 

 

Bukodi Károly polgármester:  Tehát három éven keresztül a támogatási összeg csökken.  
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dr.Gallai Zoltán képviselő: Ezt úgy érti, hogy három éven „ledolgozná” a Kft. Nem veszik el 

tőle ezzel a döntéssel a  pénzkereseti lehetőségét?  

 

Bukodi Károly polgármester:  Nem hiszen, akkor is vissza kellene fizetnie. 

 

Dönti Károly képviselő: Saját bevételi forrása is van az Egressy Kft-nek.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér Dönti Károly képviselő módosító indítványára. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

119/2012./VII.23./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (mint az Egressy Gábor Nonprofit Kft. 100 %-

os tulajdonosa) 

1.)  Dönti Károly módosító indítványával egyetért, mely szerint az Egressy Gábor Nonprofit 

Kft. 2012. évi pénzügyi tervét érintő működési célú pénzeszköz átadási  előirányzatot úgy 

módosítja, hogy 5/2012./II.15/ számú önkormányzati rendeletben meghatározott összeget 

az általános tartalék terhére megemeli 4.758.910,-Ft-al, a 2009-2010. évben 

felhalmozódott szennyvíztisztítási tevékenységhez kapcsolódó hátralékok kiegyenlítése 

céljából, mely összeget kizárólag erre lehet felhasználni. 

2.)   Felhívja a Polgármester figyelmét, hogy Egressy Gábor Nonprofit Kft. pénzügyi tervének  

2013-2016. évi  elfogadásakor az 1.) pontban foglalt intézkedéseket vegye figyelembe és 

annak egyenlő  időarányos részével a működési célú pénzeszköz átadás összegét az 1.) 

pontban körülírt megemelt  támogatás összegével csökkentse. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:    polgármester 

 

 

Hernádiné Farkas Marietta pénzügyi irodavezető: Az idei évben a tartozás összegével 

megemelik az előirányzatot és jövő évtől kezdődik három éven át a csökkentés.  

 

dr.Szabó György jegyző: Ez alapján a döntés alapján el tudják utalni az összeget. Előirányzat 

módosítás pedig a következő képviselőtestületi ülésre napirendként bekerül. 

 

 

A napirend megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bukodi Károly        Dr. Szabó György 

             polgármester                jegyző 

 


