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J E G Y Z Ő K Ö NY V : 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27. 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: 

Babák László Gyáli Járási Hivatal vezetője 

Kocsis István Dabasi Rendőrkapitányság vezetője 

Boros Tibor Ócsai Városi Polgárőrség vezetője 

Rácz Ferenc Ócsai Rendőrőrs parancsnoka 

Sándor István Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 
 

 

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

hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, távol van Dönti Károly képviselő. 

Emlékeztet arra, hogy a testület a múltkori alkalommal kérte, hogy járási rendszer vezetőit 

hívják meg. Sajnos, Dr. Veress Imre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója 

nem tudott ma eljönni. Ezt követően köszönti Babák Lászlót, a Pest Megyei Kormányhivatal 

Gyáli Járási Hivatalának hivatalvezetőjét és kéri, hogy pár mondatban mutassa be a járási 

hivatalt.  

 

Babák László Gyáli Járási Hivatal vezetője köszöni a meghívást, köszönti a megjelenteket. 

Beszámol arról, hogy a Járási Hivatal január 1-jével alakult meg. A Hivatalnak négy 

szervezeti egysége van, és a Szervezeti és Működési Szabályzatuk szerint abban négy 

státusszal kezdték meg a működést. A négy szervezeti egység magában foglalja az 

Okmányirodát (gyáli okmányiroda, ócsai okmányiroda). A gyáli okmányiroda reggel 8 órától 

este 8 óráig nyitva tart. A helyi okmányiroda, egyenlőre a régi nyitva tartás szerint működik. 

Várhatóan a kormányablakra való átállással Ócsán is átállnak a reggel 8 órától, este 8 óráig 

tartó nyitva tartásra. A másik szervezeti egység a gyámügyi terület, klasszikusan azokat a 

területeket látja el, amit annak idején a jegyző is. Az építésügyi hivatal, nemcsak 

építéshatósági, hanem építés felügyeleti tevékenységet is végez. Annyiban tér el az építésügyi 

hivatal illetékessége, hogy nem csak az adott járás területére terjed ki, hanem másik háromra 

(Vecsés, Dabas, Monor) is. Ez több ilyen szakigazgatási szervnél is megtalálható a járási 

rendszerben, Pl. az ÁNTSZ is több járást foglal magában. Ócsa vonatkozásában fontos lehet, 

hogy az okmányiroda fejlesztése napirenden van. Jelen pillanatban hat, illetve hét 

munkahelyes kormányablak működik, amit tíz kormányablakra szeretnének kibővíteni. Ehhez 

ingatlanfejlesztést is kell végezniük, informatikai és humánerőforrás fejlesztésre is szükség 

van. Valamennyi dolgozót, akik itt dolgoztak átvett a járási hivatal, bízik abban, hogy egy kis 
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munkahelyteremtés is lehetséges. Ragaszkodik ahhoz, hogy amennyiben lehetőség van, akkor 

helyből vegyenek fel dolgozókat.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően átadja a szót Sándor Istvánnak az Ócsai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, hogy napirend előtti felszólalását tegye meg.  

 

Sándor István Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szeretné, ha partneri viszony 

alakulna ki a települési önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között. 

Problémának érzi, hogy nem tudja őt az önkormányzat négy órában foglalkoztatni, mert ez a 

munka egész embert kívánna.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő előadja, ha képviselők is szeretnének valamit, hogy 

megvalósuljon, ahhoz háttér műveletek és egyeztetések is szükségesek. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően kéri, hogy tegyék meg a napirenddel kapcsolatos 

észrevételeiket, javaslataikat.  

 

Dr. Szabó György jegyző kéri napirendként felvenni a Manóvár Bölcsőde önrészének 

megemelését, Csatlakozás Karcag Város által kezdeményezett „A legszebb konyhakertek” 

programhoz napirendet, valamint a Tájékoztatás a tavaszi nagytakarítási programról 

napirendet. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a napirendre. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

59/2013. /III. 27./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott kiegészítésekkel 

tárgyalásra elfogadta. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

 NAPIREND: 
 

1. Napirend előtti felszólalások 

Sándor István Ócsa Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

 

2. Munkaterv szerinti napirendek 

 

2.1 Tárgy:  Beszámoló Ócsa Város közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: Kocsis István Dabasi Rendőrkapitányság vezetője, Boros Tibor Ócsa 

Városi Polgárőrség vezetője 

 

2.2 Tárgy:  Ócsai Kulturális Napok program tervezete 

Előadó: Bukodi Jánosné Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
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3.  Aktuális napirendek 

3.1      Tárgy:  Ünnepségekhez kötődő alapítványi támogatások 

a.) Magyar Kultúra Napja –  Dr. Pártos Lóránt Alapítvány 

b.) Március 15-i ünnepség – Ócsa Halászy Károly Alapítvány 

 Előadó:  Bukodi Károly polgármester  

 

3.2 Tárgy:  Halászy Károly Általános Iskola hasznosítható helyiségeinek 

bérbeadási feltételei 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.3 Tárgy:  A XV. Regionális  Parasportnap megrendezési költségeinek támogatása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.4 Tárgy: Csernák Vilmosnéval kötött megbízási szerződés meghosszabbítása 

2013.évre 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.5 Tárgy:   Fizioterápiás készülékek beszerzése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.6 Tárgy: Közoktatási működési hozzájárulás igénylése Újpest Önkormányzata 

részéről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.7  Tárgy: …/2013./III…./ÖK. rendelet-tervezet A közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző 

 

3.8 Tárgy: …/2013./III…./ÖK. rendelet-tervezet Közterületek elnevezésének, 

valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és 

a házszám megállapítás szabályairól 

 Előadó:  Dr. Molnár Csaba aljegyző 

 

3.9 Tárgy:  Ócsa Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde intézményi szabályzatainak jóváhagyása 

 Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző 

 

3.10 Tárgy:  Manóvár Bölcsőde önrészének megemelése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.11 Tárgy:  Ócsai SE. részére tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadása 

    Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.12 Tárgy:  Ócsa, Erdősor utcában buszmegálló váró kiépítésének kezdeményezése  

 (szóbeli előterjesztés) 

 Előadó: Sándor István Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  

 

3.13 Tárgy: Csatlakozás Karcag Város által kezdeményezett „A legszebb 

konyhakertek” programhoz 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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3.14 Tárgy:  Tájékoztatás a tavaszi nagytakarítási programról 

 Előadó: Kardos Zoltán GB elnöke 

 

4. Interpellációk              
   

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

6.  Egyebek 

 

7.  ZÁRT ÜLÉS 

7.1 Tárgy:  László Albert közcélú érdekeltségi hozzájárulás részletfizetési kérelme 

 Előadó:  Bukodi Károly polgármester 

 

7.2 Tárgy: 2013. január 01-től 2013.április 30 napjáig érvényes helyi nyugdíjas, és 

diák bérletre jogosultak jóváhagyása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

2.3 Tárgy:  Beszámoló Ócsa Város közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: Kocsis István Dabasi Rendőrkapitányság vezetője, Boros Tibor Ócsa 

Városi Polgárőrség vezetője 

 

 

Kocsis István Dabasi Rendőrkapitányság vezetője előadja, hogy a beszámoló kicsit 

átalakult szerkezetileg. A benne lévő számadatok rendkívül pozitív képet mutatnak Ócsa 

város közbiztonsági helyzetéről. Ha, csak a bűncselekmény számokat nézik, egy jelentősebb 

csökkenés tapasztalható. A vagyon elleni bűncselekmények tekintetében több, mint 30 

százalékos csökkenés volt Ócsa városában. Nyilván ez az összefogás eredménye is, 

együttműködés a Polgárőrséggel, és rendkívül hasznosak voltak azok az akciósorozatok, 

amelyeket a három önkormányzat kezdeményezésére hajtottak végre. A balesetek számánál 

nem sikerült csökkenést elérniük, ott stagnálás van. Köszöni, mindazon támogatást, amit Ócsa 

városa nyújtott az elmúlt évben a működésükhöz. A 2013-as év, végre meghozta a 

településnek az rendőrőrsöt. Úgy gondolja, hogy a beszámoló átfog minden területet, átfogó 

képet nyújt. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

60/2013. /III. 27./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dabasi Rendőrkapitányság Ócsa Város 

közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: --- 

 

 

/Buza Ernő képviselő távozott az ülésteremből. A Képviselő-testület 7 fővel van jelen./ 
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Boros Tibor Ócsa Városi Polgárőrség vezetője beszámol arról, hogy a 2012-es év a 

változás éve volt a Polgárőrségnél. Az Ócsai Városi Polgárőrséget a Cégbíróság bejegyezte. 

Az Egyesület tagjai 2012-ben 2196 óra szolgálatot teljesítettek a város közterületein, jórészt 

éjszaka. Az éjszakai járőrözéseken kívül biztosították a város ünnepi megemlékezéseit, 

valamint a városi eseményeket, illetve három teljes napot töltöttek kint a Temető utcában a 

halottak napi forgalomirányítás kapcsán. A 2012-es évben a működési feltételeik biztosítottak 

voltak, elsősorban az önkormányzat 1,5 millió forintos támogatása által, az Országos Polgárőr 

Szövetségtől pályázaton nyertek el 200 ezer forintot, valamint a Magyar Posta is támogatta az 

Egyesületet 35 ezer forinttal, a tagdíjakból befolyt összeg pedig 84 ezer forint volt. Az 

Egyesület rendkívül jó kollegális kapcsolatban működik együtt az Ócsán szolgálatot teljesítő 

körzeti megbízottakkal, közterület-felügyelőkkel, a Dabasi Rendőrkapitányság 

munkatársaival. Sikeresen tudtak együttműködni, az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-

vel, valamint hathatósan segítették egymás munkáját a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális 

és Családvédelmi Központjának Gyermekjóléti Szolgálatával. Elmondja, hogy a 2013-as év 

közbiztonsági kihívásai számukra az Ócsán található üresen álló lakóingatlanok 

fosztogatásának megakadályozása. Egyre több olyan ingatlan van, amit a bank lefoglalt, a 

lakók kiköltöztek és módszeresen hordják szét bizonyos személyek. Minden erejükkel azon 

fognak fáradozni, hogy megakadályozzák Ócsa közterületeinek és közintézményeinek 

rombolását és továbbra is magas színvonalon próbálják meg ellátni a város rendezvényeinek 

biztosítását.  

 

Bukodi Jánosné képviselő ezúton szeretné mind a rendőrség, mind pedig a Polgárőrség 

munkáját megköszönni. A járőrözések meghozták a munkájuk gyümölcsét.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra.  

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

61/2013. /III. 27./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ócsa Városi Polgárőrség 2012. évi Ócsa 

Város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: --- 

 

 

Napirend tárgya: 

2.4 Tárgy:  Ócsai Kulturális Napok program tervezete 

Előadó: Bukodi Jánosné Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 

 

Bukodi Jánosné képviselő előadja, hogy az előző Kulturális bizottsági ülésüket a Szabadidő 

Központban tartották meg. Május 24-től június 2-ig kerülnek megrendezésre az Ócsai 

Kulturális Napok, nagyon változatos programokkal. A kulturális igazgató asszony 

megpróbálja felvenni a kapcsolatot az Írószövetséggel, a Falu Tamás díj vonatkozásában. 

Felvetődött az emlékplakett átadása, a pénzbeli jutalmazás helyett.  

 

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

rá.  
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

62/2013. /III. 27./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, kulturális és sport Bizottság Ócsai 

Kulturális Napok program tervezetéről szóló beszámolója alapján a program-tervezetet 

jóváhagyólag elfogadta. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    -- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1 napirend: Ünnepségekhez kötődő alapítványi támogatások 

a.) Magyar Kultúra Napja –  Dr. Pártos Lóránt Alapítvány 

b.) Március 15-i ünnepség – Ócsa Halászy Károly Alapítvány 

 

 

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

javaslatot és szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

63/2013. /III. 27./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1.) a Bolyai János Gimnázium osztályainak tanulóinak 2013. januárban a Magyar Kultúra 

Napján nyújtott színvonalas műsorban történő szereplésért a Dr. Pártos Lóránt 

Alapítvány számára adott támogatásként 30.000,- Ft-tal ismeri el. 

2.) A támogatás folyósítására az önkormányzat 2013. évi költségvetés képviselőtestületi 

keret előirányzatának terhére kerül sor. 

Határidő:   1. pont vonatkozásában azonnal 

                    2. pont vonatkozásában azonnal és folyamatos 

Felelős:      1. pont – 

                    2. pont vonatkozásában polgármester 

 

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

határozati javaslatot és szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

64/2013. /III. 27./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1.) Halászy Károly Általános Iskola tanulóinak 2013. március 15-én az 1848. forradalom 

és szabadságharc emlékére nyújtott színvonalas műsorban történő szereplésért a Ócsa 

Halászy Károly Iskoláért Alapítvány számára adott támogatásként 30.000,- Ft-tal 

ismeri el. 

2.) A támogatás folyósítására az önkormányzat 2013. évi költségvetés képviselőtestületi 

keret előirányzatának terhére kerül sor. 

Határidő:   1. pont vonatkozásában azonnal 

                    2. pont vonatkozásában azonnal és folyamatos 

Felelős:      1. pont – 

                    2. pont vonatkozásában polgármester 
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Napirend tárgya: 

3.2 Tárgy:  Halászy Károly Általános Iskola hasznosítható helyiségeinek 

bérbeadási feltételei 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a következő összegeket  javasolja a Halászy 

Károly Általános Iskola és Bolyai Gimnázium sportcsarnokának és helyiségeinek 

bérbeadására: helyi bejegyzett sportegyesületek részére ingyenes, helyi civil szervezetek 

részére bruttó 2500.- Ft/óra, nem helyi civil szervezetek részére bruttó 3.500.- Ft/óra, 

társadalmi jellegű rendezvényeknél szintén 3.500.- Ft/óra, azzal a kitétellel, hogy a díj 

megfizetésének vonatkozásában a Polgármester egyedi méltányosságot gyakorolhat. 

Elmondja még, hogy a két iskola vonatkozásában a bérlet ideje alatt ügyeletet ellátó személy 

részére bruttó 600 Ft/óra díj megállapítását javasolja. Ezt követően ismerteti a határozati 

javaslatot és szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

65/2013. /III. 27./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halászy Károly Általános Iskola és Bolyai 

János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola sportcsarnokának és helyiségeinek 

bérleti díjait 2013. április 1-től az alábbi összegekben állapítja meg: 

- helyi sportegyesületek részére  ingyenes, 

- helyi civil szervezetek részére bruttó     2.500,- Ft/óra 

- nem helyi civil szervezet részére bruttó     3.500,- Ft/óra 

- társadalmi rendezvényekre bruttó 3.500,- Ft/óra (Ez esetben a díj 

megfizetésének vonatkozásában a Polgármester egyedi méltányosságot 

gyakorolhat.) 

Határidő: 2013. április 1-től folyamatos   

Felelős:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a következő határozati javaslatot és 

szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

66/2013. /III.27./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 1-től a Halászy Károly Általános 

Iskola és Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola sportcsarnokának és 

helyiségeinek bérleti ideje alatt ügyeletet ellátó személy részére bruttó 600 Ft/óra díjat állapít 

meg.  

Határidő:  2013. április 1-től folyamatos 

Felelős:  -- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.3 Tárgy:  A XV. Regionális  Parasportnap megrendezési költségeinek támogatása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalt a napirendet és 

elfogadásra javasolja a testület felé.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy nincsenek Európai uniós pályázatok? 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy nincsenek, és ráadásul be is 

szűkültek. Az Egyesületnek nincs más forrása, mint a tagdíj. Véleménye szerint a 2013. évi 

költségvetésben jóváhagyott képviselő-testületi keret terhére nyújtsanak támogatást a 

Parasportnap megrendezéséhez.  

 

Török László képviselő egyet ért a polgármester új javaslatával. Felveti, hogy március 29-én 

jár le a beadási határideje a Civil Alap pályázatának, ahol 3 millió forint működési költségre 

lehet pályázni.  

 

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

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

67/2013. /III. 27./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a Halászy Károly Általános Iskola sportcsarnokában 2013. április 27-én tartandó XV. 

Regionális Parasportnap megrendezéséhez a rendező Mozgáskorlátozottak Ócsai 

Egyesületének 200.000,- Ft támogatást nyújt a 2013. évi költségvetésben jóváhagyott 

képviselőtestületi keret terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: 1.) azonnal  2.) -- 

Felelős:    1.) –             2.) Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.4 Tárgy: Csernák Vilmosnéval kötött megbízási szerződés meghosszabbítása 

2013.évre 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

és javasolja a szerződés meghosszabbítását. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

68/2013. /III. 27./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Csernák 

Vilmosnéval kötött megbízási szerződés meghosszabbítását 2013. január 1-től – december 31-

ig 25.000 Ft/hó megbízási díj összeg figyelembevétele mellett aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Bukodi Károly polgármester 
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/Buza Ernő képviselő visszatért az ülésterembe. A Képviselő-testület 8 fővel van jelen./ 

 

 

Napirend tárgya: 

3.5 Tárgy:   Fizioterápiás készülékek beszerzése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

szokás szerint a legolcsóbb elfogadását javasolta a testület felé. Szerinte hallgassák meg 

Nyulas Sándornét, mert ő fog a készülékkel dolgozni. 

 

Nyulas Sándorné asszisztens javasolja, hogy a MEDIN Kft. készülékét szerezzék be, ami 

mellette szól, hogy többet tud, egy készülékben van minden tudás.  

 

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

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

69/2013. /III. 27./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a fizioterápiás 

kezelések megfelelő színvonalú ellátása céljából a melléklet szerinti multifunkcionális 

készülékcsaládból egy példányt, valamint két csatornás kombinált elektroterápiás készülék 

ultrahang+elektroterápia+kombinációs terápia vákuum egységgel ellátott egy példányt 

szerezzen be a 2013. évi költségvetés általános céltartaléka terhére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.6 Tárgy: Közoktatási működési hozzájárulás igénylése Újpest Önkormányzata 

részéről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Jánosné képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság tárgyalta a napirendet 

és jelen helyzetben nem javasolják ennek az összegnek a megfizetését.  

 

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

szintén nem javasolja az összeg megfizetését.  

 

Horváth Tamás alpolgármester elmondja, hogy annak idején megkeresték az összes 

önkormányzatot, amely településekről idejárt tanuló. Annyi gyerek nem jár ide a 

gimnáziumba, mint ahány gyerek eljár a településről. Tehát Ócsának ez mindenképp ráfizetés 

lenne.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő felveti, hogy a gyermekek létszáma után kapja az iskola a 

finanszírozást. Hogyan tudják, majd ezt követni? 
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Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

70/2013. /III. 27./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) akceptálja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának azon kérését, mely 

szerint a Bródi Imre Gimnáziumban tanuló, ócsai lakcímmel rendelkező 4 fő diák 

vonatkozásában mind összesen 798.896,- Ft egy főre jutó éves költség, mint 

működtetéshez hozzájárulás megfizetését igényli, azonban figyelemmel az 

önkormányzat 2013. évi költségvetésére és likviditási helyzetére, azt megfizetni nem 

tudja. 

2.) nem ad felhatalmazást Polgármesternek Újpest Önkormányzatával fenti tárgykörben 

kötendő megállapodás-tervezet aláírására. 

Határidő: 1.) azonnal  2.) azonnal és folyamatos 

Felelős:     1.) --           2.) Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.7  Tárgy: …/2013./III…./ÖK. rendelet-tervezet A közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző 

 

 

Dr. Molnár Csaba aljegyző előadja, hogy Alkotmánybírósági döntés értelmében a 

Képviselő-testület 2012. december 20-án hatályon kívül helyezte a tiltott, kirívóan 

közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet. Az Mötv. 

hatályos rendelkezései 2013. január 1. napjától lehetőséget biztosítanak  a helyi 

önkormányzatok képviselő-testületeinek arra, hogy rendeletben szabályozzák a közösségi 

együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos kötelezettségek alapvető tartalmát és 

elmulasztásuk jogkövetkezményeit.  

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy ezzel a rendelettel szabályozhatják-e az állatok 

számát? 

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy az állatok számát ezzel a rendelettel nem tudják 

szabályozni, a tartási körülmények vizsgálatának a lehetőségét teremti meg a rendelet.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy a rendeletet a lakossággal nem kellene 

véleményeztetni? 

 

Dr. Molnár Csaba aljegyző elmondja, hogy a jogszabálynak megfelelően a rendelet-tervezet 

kifüggesztésre került, 14 nappal az ülés előtt, észrevétel nem érkezett hozzá.  

 

Buza Ernő képviselő lakossági bejelentés alapján az állatorvosnak kötelessége bejelenteni a 

hatósági állatorvosnak, az állattartás nem megfelelő körülményeit. 
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a rendelet-tervezetre. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a 

 

4/2013. /III. 28./ ÖK. RENDELETET 

 A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 

 

 

Napirend tárgya: 

3.8 Tárgy: …/2013./III…./ÖK. rendelet-tervezet Közterületek elnevezésének, 

valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és 

a házszám megállapítás szabályairól 

 Előadó:  Dr. Molnár Csaba aljegyző 

 

 

Dr. Molnár Csaba aljegyző előadja, hogy az új Ötv. január elsejétől felhatalmazza a 

települési önkormányzatokat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, 

illetve házszám megállapításának szabályait. Ennek megfelelően elkészült a rendelet-tervezet. 

 

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

tervezetet, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő a védetté nyilvánításra kérdez rá. 

 

Dr. Szabó György jegyző válaszában elmondja, hogy a védetté nyilvánításnak egyetlen 

fontos joghatása van a rendelet-tervezet szerint, hogy védett közterület nevet nem lehet 

megváltoztatni. Ez nem kötelező előírás, de általában az önkormányzatok élnek a védetté 

nyilvánítással.  

 

Bukodi Jánosné képviselő a régi utcanév táblákra és házszámokra kérdez rá. 

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy amikor újak kihelyezésre kerülnek, vagy pótolni 

kell, akkor már ennek megfelelően fognak készülni az utcanév táblák. 

 

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

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 nem szavazattal  

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

 

5/2013./III. 28./ ÖK. RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Közterületek elnevezésének, valamint az 

elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés 

 és a házszám megállapítás szabályairól  
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Napirend tárgya: 

3.9 Tárgy:  Ócsa Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde intézményi szabályzatainak jóváhagyása 

 Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző 

 

 

Bukodi Jánosné képviselő előadja, hogy az Oktatási Bizottság ülésén az óvodavezető 

részletesen ismertette az anyagot, javasolja a bizottság a testületnek a szabályzatok 

jóváhagyását.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő úgy képzelte volna el, hogy van egy tájékoztatás, elmegy a szülő 

a bölcsődébe, kezébe kapja a tájékoztató levelet, azt elolvassa és utána megállapodik az 

intézményvezetővel. Felveti, hogy az újságban megjelent egy cikk a felvételi időpontról, ez 

megelőzte a mostani döntést.  

 

Szűcs Jánosné óvodavezető tájékoztatást ad arról, hogy amiről Inczeffy képviselő úr beszél, 

az a mellékletét képezi a szakmai programnak. Az újságban azért kellett, hogy megjelenjen, 

mert a lakosságnak előbb kell értesülnie erről. A szülő bejön, kap egy tájékoztatást, 

megbeszélik, hogy mi a módja a beiratkozásnak. A megállapodás pedig szintén része ennek, 

ami törvényileg elő van írva, és akkor köttetik meg, amikor szeptemberben a gyermek először 

bejön a bölcsődébe.  

 

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

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

71/2013. /III. 27./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint intézményi fenntartó 

1.) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde alábbi 

intézményi szabályzatait:  

a.) Szervezeti és Működési Szabályzat, 

b.) Felvételi Szabályzat, 

c.) Házirend 

d.) Óvodások Komplex Környezeti Nevelése Pedagógiai Program 

e.) Helyi Szakmai Program 

f.) Helyi Pedagógiai Szakmai Program jóváhagyólag elfogadta. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a fenti szabályzatok aláírására. 

Határidő: 1.) pont: --  2.) pont: folyamatos 

Felelős:    1.) pont: --   2.) pont: polgármester  

 

 

Napirend tárgya: 

3.10 Tárgy:  Manóvár Bölcsőde önrészének megemelése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a Manóvár bölcsődével kapcsolatban az építési 

beruházási költség és eszközbeszerzési költség összesen 114.325.489.- Ft volt. Amikor az 

építés beruházás kivitelezőjéről döntött a testület, három írásos ajánlat érkezett be: 
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107.927.109.- Ft, 115.148.774.- Ft, 118.680.500.- Ft. A tárgyalás során az önkormányzat 

kérte az ajánlattevőket, hogy csökkentsék ajánlati áraikat. De a legolcsóbb árajánlat is 

magasabb volt, mint amennyi az elszámolható összeg lenne. A 104.467.237.- Ft-os ajánlatot a 

testület elfogadta és megbízta a kivitelezőt az építési beruházás elvégzésével. Viszont ezáltal 

átcsoportosítás történt, a 19 milliós eszközbeszerzésre már nem maradt meg a 19 millió forint 

az elszámolható költségeken belül, és 9 millió 200 ezer forinttal kevesebb összeg maradt. Ha 

nem áll rendelkezésre ez az összeg, akkor nincs eszközbeszerzés és megáll a bölcsőde építése.  

 

Török László képviselő kérdezi, hogy az ajánlattevők tudták-e, hogy mekkora a pályázatban 

elnyert összeg. És menetközben lehetett-e a szerződést módosítani? 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy az ajánlattevők tudták az összeg 

nagyságát. És menetközben nem lehet módosítani. Ezt követően ismerteti a határozati 

javaslatot és szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 3 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

72/2013. /III. 27./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) KMOP-4.5.2-11-2012-0016 jelű „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat 

keretén belül a „Manóvár bölcsőde építése” című projekthez az eddig 

meghatározottakon túl a sikeres befejezés érdekében a 2013. évi költségvetésben 

szereplő általános tartalékkeret terhére 9.200.000,- Ft-ot rendel,  

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a projekt végeztével az 1.) pontban körülírt összeg 

felhasználásáról beszámolni szíveskedjen.  

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

Felelős:    1.) pont: --            2.) pont:  Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.11 Tárgy:  Ócsai SE. részére tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadása 

    Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő felveti, hogy a sportpálya le van zárva, az ifjúság a parkokban 

focizik, hangoskodik. Örül, hogy pályázati lehetőség nyílt a sportpálya fejlesztésére, de mi 

lesz azokkal a fiatalokkal, akik kénytelenek a parkokban lenni? 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy amikor a sportpálya még látogatható volt, ezek 

a fiatalok még akkor is a parkokban fociztak. A hamarosan kiépülő térfigyelő-kamera 

rendszer tudja majd mérsékelni a játszótér és az előtte lévő park rendeltetésszerű használatát. 

Ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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73/2013. /III. 27./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 1899/7. hrsz-ú, természetben 2364 Ócsa, 

Szabadság téren található ingatlan tulajdonosa hozzájárul, hogy  

1.) az Ócsa SE. a Magyar Labdarugó Szövetség látvány-csapatsportok támogatásának 

felújítási program keretén belüli nyertes pályázat megvalósítását követően öt évig az 

ingatlant a jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport 

támogatására vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően 

használja és hasznosítsa. 

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglalt tartalmú nyilatkozat aláírására. 

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

Felelős:    1.) pont: --            2.) pont:  Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.12 Tárgy:  Ócsa, Erdősor utcában buszmegálló váró kiépítésének kezdeményezése  

 (szóbeli előterjesztés) 

 Előadó: Sándor István Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  

 

Sándor István Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felveti, hogy az 

Égetőhegyről sok gyerek jár iskolába és nincs fedett buszmegálló. A gyerekek áznak-fáznak, 

mikor várják a buszt. Ennek megoldásában kér segítséget az önkormányzattól.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy egy buszmegállónak a kiépítésének meg vannak 

a feltételei. Ezt meg kell nézni, ha ez megtörténik, az elnök úrnak jelezni fogják.  

  

 

Napirend tárgya: 
3.13 Tárgy: Csatlakozás Karcag Város által kezdeményezett „A legszebb 

konyhakertek” programhoz 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy Karcag város polgármester asszonya 

indította el ezt a kezdeményezést. A program célja, hogy ösztönözze a lakosságot, hogy saját, 

rokonai vagy barátai udvarán alakítson ki minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. 

Különböző kategóriákra lehet nevezni a megművelt földterület méretei alapján: balkon 

kategória, mini kategória, normál kategória, zártkert 1. kategória, zártkert 2. kategória. 

Jelentkezési határidő: 2013. április 28. Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek földterület 

tulajdonosa, vagy annak megművelője. Ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és 

szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

74/2013. /III. 27./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a Polgármestert, hogy Karcag 

Város Önkormányzata által meghirdetett „A legszebb konyhakertek” programhoz Ócsa Város 

Önkormányzata részéről a csatlakozási nyilatkozat aláírja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     polgármester 
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Napirend tárgya: 

3.14 Tárgy:  Tájékoztatás a tavaszi nagytakarítási programról 

 Előadó: Kardos Zoltán GB elnöke 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Bolyai gimnáziumból érkezett egy levél, 

hogy a gimnáziumból 55 fő jelentkezett a tavaszi nagytakarításra a közösségi szolgálattal a 

gimnáziummal kötött szerződés alapján. A DINPI tájvédelmesei is jelezték, hogy ők is 

csatlakoznak az április 13-i Föld Napja nagytakarításhoz, ők biztosítanának tavalyról 

megmaradt kesztyűket. A begyűjtött szemetet a Városüzemeltetési Kft. autója Dabason fogja 

leüríteni, amelynek díja kb. 30-40 ezer forint. A kesztyűk és a zsákok vásárlására maximum 

10 ezer forintot kér a bizottság biztosítani. Kéri, hogy a testület támogassa abban, hogy április 

13-án 9 órakor találkozzanak a katolikus templom előtt. A létszámtól függően négy irányban 

indulnának el. Kéri a plakátok megszerkesztését és kifüggesztését.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a Dabasi Közútkezelő április 15-én elvinné az 

összegyűjtött szemetet, ebben még pontosítanak. Elmondja, hogy április 13. a Föld napja, 

mivel most hétfőn lesz, nem tudnak hozzá csatlakozni. Próbáltak eszközöket kérni, azt a 

választ kapták, mivel közbeszerzés alatt áll a dolog, így április 13-ára nem tudják biztosítani a 

zsákokat, kesztyűket. Ettől függetlenül meg fogják igényelni, és meg lesznek jövőre az 

eszközök. Ezt követően kérdezi a Képviselő-testületet, hogy Boros Tibornak megadja-e a 

szót? 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

75/2013. /III. 27./ ÖK.  határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Boros Tibor Ócsa Városi Polgárőrség elnöke 

részére a tárgyalt napirendhez a hozzászólás lehetőségét megadja. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:      Bukodi Károly polgármester 

 

 

Boros Tibor Ócsa Városi Polgárőrség elnöke kérdezi, hogy hány fő polgárőr biztosítására 

gondol az önkormányzat? 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a rendőrségen azt a tájékoztatást kapta, hogy nem 

kell külön engedély erre az eseményre, csak a láthatósági mellényt kell viselniük az 

embereknek, és ha lehet, ne az utakon közlekedjenek. Ha eltudnak jönni a Polgárőrségtől 

nagyon szívesen vennék.  

 

A polgármester határozathozatal nélkül zárja le a napirendet. 

 

 

Napirend tárgya: 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy az ócsai lakóparkra beérkezett 

pályázatok elbírálására létrehozott bizottság elvégezte a feladatát. Ötszáznyolcvannyolc 
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pályázat érkezett be és ebből húszat tudott kiválasztani a Bíráló Bizottság. Ennek a húsz 

pályázónak el is ment a levél, melyben értesítik őket a kedvező döntésről. Egy dolog miatt 

volt ennyi sikertelen pályázat, hogy olyan feltételeket szabtak a kényszerintézkedésre, hogy 

nem tudtak ennek megfelelni. A bizottságon keresztül a Máltai Szeretetszolgálat javasolta új 

pályázat kiírását.  

 

Bukodi Jánosné képviselő kérdezi, hogy az ideköltöző családok összetételéről lehet valamit 

tudni, főleg a gyermek létszámról? 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy titoktartási kötelezettség köti a bizottság 

minden tagját erre vonatkozóan. Ezt követően ismerteti a Máltai Szeretetszolgálat 

közleményét a testülettel, ami erre vonatkozik. Előadja, hogy a holnapi napon Bugyi és 

Alsónémedi községek polgármestereivel, valamint az őrs parancsnok úrral átbeszélik az 

elmúlt egy hónap történéseit. Kéri a testület tagjait, hogy ha van a rendőrőrssel kapcsolatban 

kérésük, javaslatuk, akkor azt juttassák el a hivatalba.  

 

 

Napirend tárgya: 

6.  Egyebek 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő elmondja, hogy szóltak a menzások, hogy 7 éve nem volt festés 

a menzán, valamint az a műanyag abroszok teljesen el vannak használódva. Elmondja még, 

hogy a gimnázium előtt történt egy árokmélyítés és nagy mennyiségű víz kerül az árokba, ami 

áztatja az oldalbejárót. Ezáltal már egy nagy vályú keletkezett ott.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a Falu Tamás utca a Közútkezelő Kht-hoz 

tartozik. Az árok építését, mélyítését is a Dabasi Közútkezelői kirendeltség végezte. Elvileg a 

Közútkezelő mindenhez hozzájárul, de pénzt nem rendel hozzá. Továbbítani fogja az 

észrevételt a Közútkezelő felé.  

 

Horváth Tamás alpolgármester jelezni kívánja, hogy az említett árok ki lesz rakva két 

oldalt kővel. Ezt a két gimnáziumban dolgozó karbantartó fogja elvégezni. Elmondja még, 

hogy a nyárra egy szoba-festő közmunkás lesz felvéve, aki ki fogja festeni a menza konyhát, a 

terítőket pedig meg kell venni.  

 

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

 

K.m.f. 

 

 

  

 

       Bukodi Károly        Dr. Szabó György 

        Polgármester         Jegyző 

 

 

 


