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J E G Y Z Ő K Ö NY V : 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 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 

Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtár vezetője 

Szűcs Jánosné óvodavezető 

Szőkéné Barka Ágnes könyvelő 

Bíró Vencel Ócsai Vízműüzemeltető Kft. és DPMV Zrt. képviselője 

Radnóti László OTK Kft. ügyvezetője 

Jarábik Klára Egressy Szabadidő Központ igazgatója 

Pappné Hajdu Katalin OPKE képviselője 

Dr. Baranyai Edit fogorvos 

Sándor István ORNÖK elnöke 

 

 

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

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

 

Dr. Szabó György jegyző kéri napirendként felvenni a Polgármesteri Hivatal udvarának 

parkosítását, a Halászy Károly Általános Iskola kérését valamint az Ócsai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat kérését. Javasolja, hogy az írásos napirendben 3.19. alatt szereplő tárgyat, 

amely egy szóbeli előterjesztés, tárgyalják az aktuális napirendek között elsőként.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a napirendre. 

 

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

határozatot hozta: 

 

85/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslatokkal kiegészített 

napirendet tárgyalásra elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Bukodi Károly polgármester 
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NAPIREND: 

 
1. Napirend előtti felszólalások 

 

2. Munkaterv szerinti napirendek 

 

2.1 Tárgy: Mérleg beszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági 

szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről  

 Előadó: Gazdasági szervezetek vezetői 

   

2.2 Tárgy: Az Adóügyi Iroda 2012. évi adóigazgatási és adóbeszedési beszámolója 

(Munkatervben nem szerepel, de szorosan a tárgykörhöz tartozik.) 

 Előadó: Táder Rozália irodavezető  

   

2.3 Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentés  

(Munkatervben nem szerepel, de szorosan a tárgykörhöz tartozik.) 

   

2.4 Tárgy: …./2013./…/ ÖK. rendelet-tervezet a 2012.évi költségvetésről szóló 

5/2012. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés 

előirányzat módosítás) 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

2.5 Tárgy: …/2013./…/ ÖK. rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat 2012. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3. Aktuális napirendek 

3.1 Tárgy: Fogorvosok kérése  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.2 Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.3 Tárgy: Az Ócsa I. és Ócsa II. kötvények kapcsán az önkormányzatok állami 

konszolidációjához kötődően tett pénzügyi intézkedések jóváhagyása  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.4 Tárgy: …/2013./.../ ÖK. rendelet-tervezet A „Manóvár” Bölcsőde gondozási és 

étkezési díjáról 

 Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző  

   

3.5 Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.6 Tárgy: Pályázati lehetőség: kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 

fejlesztése, felújítása pályázat 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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3.7 Tárgy: Útburkolat javítása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.8 Tárgy: OVI-FOCI pályázathoz önrész biztosítása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.9 Tárgy: Halászy Károly Általános Iskola kerítésének felújítása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.10 Tárgy: Polgármesteri Hivatal udvarának parkosítása 

 Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 

   

3.11 Tárgy: Oktatási intézmények átadása kapcsán a  Bolyai János Gimnázium kapcsán 

használati szerződés megkötésének jóváhagyása a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.12 Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel valamennyi oktatási intézmény 

étkezésének biztosítására kötött megállapodás jóváhagyása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.13 Tárgy: Hermes Ingatlanbefektető Alappal kötött megállapodás meghosszabbítása 

2013. évre Alsópakony vízellátásának biztosítására 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.14 Tárgy: Tájékoztató a Szociális Családiház-építési Program kapcsán épült lakópark 

üzemeltetési szerződéséről 

 Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 

   

3.15 Tárgy: 0310/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.16 Tárgy: Gellér Jánosné értékesítési ajánlata 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.17 Tárgy: Lendületben az Ifjúság kérése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.18 Tárgy: Látássérültek kérése  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.19 Tárgy: Ócsa Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.20 Tárgy: OPKE kérése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.21 Tárgy: Halászy Károly Általános Iskola kérése 

 Előadó. Bukodi Károly polgármester  
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3.22 Tárgy: ÁROP 3/A.2-2013. Szervezetfejlesztés a Közép-Magyarországi térségben 

lévő Önkormányzatok részére című pályázati lehetőség 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.23 Tárgy: Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérése 

 Előadó: Sándor István elnök  

 

4. Interpellációk              
   

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

6.  Egyebek 

 

7.  ZÁRT ÜLÉS 

 

7.1 Tárgy: Bödő Sándor részletfizetési kérelme 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

7.2 Tárgy: Szabó Mihályné részletfizetés kérelme 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

 

 

Napirend tárgya: 

2.1 Tárgy: Mérleg beszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági 

szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről  

 Előadó: Gazdasági szervezetek vezetői 

 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy a jövőre nézve tartható-e a működtetés? 

 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője előadja, hogy a hitelt, amit 

felvettek, elvileg idén kifizetésre kerül. Az, hogy mennyiben fogja a gimnázium átvétele 

megterhelni a Kft-t az elkövetkező években, azt most nem tudja megmondani. Az, hogy 

jövőre az önkormányzat, hogyan tudja finanszírozni a Kft-t nem tudja megmondani. Annyi 

benne volt a Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvben, hogy a könyvvizsgáló javasolja a 

törzstőke csökkentését.  

 

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: 

86/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft. 100 %-os tulajdonosa, a 2012. évi gazdasági eredményről szóló mérlegbeszámolóját, és 

az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Bukodi Károly polgármester 
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Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a következő határozati javaslatot és 

szavazást kér rá. 

 

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

határozatot hozta: 

87/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

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

os tulajdonosa, a 2012. évi gazdasági eredményről szóló mérlegbeszámolóját, és az ahhoz 

kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a következő határozati javaslatot és 

szavazást kér rá. 

 

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

határozatot hozta: 

88/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ócsa és Társai Nonprofit Kft.40 %-os 

tulajdonosa, a 2012. évi gazdasági eredményről szóló mérlegbeszámolóját, és az ahhoz 

kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a következő határozati javaslatot és 

szavazást kér rá. 

 

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

határozatot hozta: 

89/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ócsai Vízműüzemeltető Nonprofit 

Kft. 54 %-os tulajdonosa, a 2012. évi gazdasági eredményről szóló mérlegbeszámolóját, és az 

ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a következő határozati javaslatot és 

szavazást kér rá. 

 

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

határozatot hozta: 

90/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Dél Pest Megyei Vízi-közmű Társulat  

8 db A sorozatú törzsrészvény tulajdonosa, a 2012. évi gazdasági eredményről szóló 

mérlegbeszámolóját, és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     Bukodi Károly polgármester 
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Napirend tárgya: 

2.2 Tárgy: Az Adóügyi Iroda 2012. évi adóigazgatási és adóbeszedési beszámolója 

(Munkatervben nem szerepel, de szorosan a tárgykörhöz tartozik.) 

 Előadó: Táder Rozália irodavezető  

 

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén felmerült az ún. 

behajthatatlan adóhátralékok kérdésköre, amely magas összeget képvisel. Javasolja, hogy 

ezeket a behajthatatlan tartozásokat tételes kimutatással a májusi testületi ülésre vigyék be és 

a testület döntsön arról, hogy ezeket a tartozásokat eltörlik. 

 

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: 

91/2013. /IV. 30./ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) az Adóügyi Iroda 2012. évi adóigazgatási és adóbeszedési tevékenységéről szóló 

beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

2.) felkéri a Jegyző urat, hogy a jogszabály szerint behajthatatlannak minősülő 

adósok/adósságok listáját döntés végett a munkaterv szerinti soron következő ülésre 

terjessze a Képviselő-testület elé.  

Határidő:   1.) azonnal 2.) munkaterv szerinti következő ülés  

Felelős:      1.) –            2.) Jegyző  

 

 

 

Napirend tárgya: 

2.3 Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentés  

(Munkatervben nem szerepel, de szorosan a tárgykörhöz tartozik.) 

 

 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

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: 

92/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

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

költségvetésének végrehajtására vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentését jóváhagyólag 

elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    -- 
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Napirend tárgya: 

2.4 Tárgy: …./2013./…/ ÖK. rendelet-tervezet a 2012.évi költségvetésről szóló 

5/2012. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés 

előirányzat módosítás) 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Buza Ernő képviselő tájékoztatást ad arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 

napirendet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

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 

 

6/2013. /V.02./ ÖK. RENDELETET 

a 2012.évi költségvetésről szóló 5/2012. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

 

Napirend tárgya: 

2.5 Tárgy: …/2013./…/ ÖK. rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat 2012. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért 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 

 

7/2013. /V. 02/ ÖK. RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 

 szóló zárszámadásról 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1 Tárgy: Fogorvosok kérése  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a legutóbbi Gazdasági Bizottsági 

ülésen az a javaslat született, hogy a fogorvosok is csak bérleti díjat fizessenek, az 

önkormányzat tekintsen el a rezsifizetési kötelezettségtől. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért 

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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93/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft. 100 %-os tulajdonosa, felkéri az Ügyvezetőt, hogy az egészségügyi alapellátást biztosító 

fogorvosokkal kötött bérleti szerződést oly módon módosítsa, hogy 2013. május 1-től a bérleti 

díjon felül közüzemi/rezsiköltség nem kerül felszámításra. 

Határidő: 2013. május 1. 

Felelős:     Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető  

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.2 Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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 és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

94/2013. /IV. 30./ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évre szóló költségvetési 

koncepciót, és azt az ülésen elhangzottak figyelembe vételével elfogadta. A költségvetési 

rendelet-tervezetet a következők figyelembevételével kell elkészíteni: 

 

1. Elsősorban biztosítani kell a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét 

figyelembe véve az új önkormányzati törvény rendelkezéseit a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

2. Alaposan felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatokat, a közvetett 

támogatásokat és amennyiben jogszabályi lehetőség van rá, megszűntetni azokat, 

amelyeket saját bevétel nem fedez. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

3. A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a 

kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy 

megtakarításokat lehessen elérni. A tervezés feladatorientált legyen. 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 
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4. Valamennyi szakfeladat, valamennyi intézmény vonatkozásában a dologi kiadások 

tervezése legfeljebb a 2013. évi tervezett összegben történhet úgy, hogy a kiadási 

előirányzatok a lehető legszigorúbb takarékosság mellett, a törvényi minimum szintjét 

figyelembe véve biztosítsák a feladatellátást. 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

5. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos és ésszerű gazdálkodás 

követelményeinek megfelelni, valamint javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a 

hiány/kiadások csökkentését. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

6. A 2014. évi költségvetésnek megfelelően limitálni kell a megbízási díjakat és a 

további jogviszonyok díjazását, ezen kívül a nem rendszeres személyi juttatások 

előirányzata a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest nem növelhető, külső személyi 

juttatásokat a lehető legminimálisabb mértékre kell csökkenteni. 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

7. Az intézmények kihasználtságának felülvizsgálata történjen meg és amennyiben más 

formában gazdaságosabb az intézmények szervezeti működtetése, történjen meg az 

átszervezés. 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

8. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok 

tartalmát, költség- és létszámszükségletét. Racionálisan szűkíteni kell a kapacitásokat 

és csökkenteni a létszámot. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell 

terjednie. 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

9. Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében 2014-

ben is szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell 

folytatni. 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

10. Újabb kötelezettség vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves 

kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 
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11. A költségvetési hiány mérséklése érdekében a képviselő-testület előzetesen hozzájárul 

az egyes forgalomképes vagyontárgyak 2014. évi értékesítésének előkészítéséhez. 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

12. A költségvetési intézmények tekintetében a személyi juttatások tervezésénél csak a 

kötelezően adandó juttatásokkal lehet tervezni.  

Felelős:  jegyző 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

13. Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeit csak a normatíva 

összegével tudja támogatni az önkormányzat.  

Felelős:  polgármester 

Határidő:  folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának 

időpontja. 

 

14. A szükséges felújításokra és beruházásokra, a beadott pályázati önerő biztosítására 

tartalékot kell képezni.   

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

 

15. A folyamatban lévő fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető 

működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges. 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja 

 

16. A végleges költségvetési rendelet-tervezet kidolgozása során tovább kell keresni a 

bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

 

17. Az önkormányzat tulajdonában álló non profit vállalkozások esetében tovább kell 

vizsgálni az egyes takarékossági lehetőségeket.  

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

 

18. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő 

egyeztetés útján kell kialakítani. 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 

 

 

Napirend tárgya: 

3.3 Tárgy: Az Ócsa I. és Ócsa II. kötvények kapcsán az önkormányzatok állami 

konszolidációjához kötődően tett pénzügyi intézkedések jóváhagyása  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Inczeffy Szabolcs képviselő nem érti, hogy miért van erre szükség? 

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy a konszolidáció lezárásnak időpontja június 28. 

Akkor tudja a bank úgy lezárni a konszolidációt, ha most a tőketartozás 30 %-kát fizeti meg 

az önkormányzat, fennmaradt 70 %, mert ennyiben konszolidálja az állam az 

önkormányzatot. Ezt a 70 %-ot úgy kellene visszafizetni, hogy megrövidítik a futamidőt, de 

nem fogja megrövidíteni a bank, hanem tartja a teljes futamidőt továbbra is. Javasolja, hogy 

konvertáljanak euróra. Jelen pillanatban az euró és a svájci frank között nagy különbség nincs. 

Amikor lezárul a konszolidáció, akkor nézzék meg, hogy hogyan áll ez a különbség és június 

28. után vissza tudnak állni, bármilyen deviza nemre.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

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

határozatot hozta: 

95/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ócsa I. és Ócsa II. kötvények svájci frank 

alapú elszámolásáról euró alapú elszámolásra történő konverziójáról szóló 2013. április 25-i 

Polgármesteri tájékozatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

(Dr. Gallai Zoltán távozott az ülésteremből. A Képviselő-testület 7 fővel van jelen.) 

 

 

Napirend tárgya: 

3.4 Tárgy: …/2013./.../ ÖK. rendelet-tervezet A „Manóvár” Bölcsőde gondozási és 

étkezési díjáról 

 Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző  

 

 

Dr. Molnár Csaba aljegyző előadja, hogy az étkeztetés térítési díját önköltségszámítás 

alapján határozták meg. Külön kell megjelölni az intézményi térítési díjat, ezt egyéni 

koncepció alapján sikerült kikalkulálni, jogszabály által meghatározott képletnek 

megfelelően, ez 809/fő/nap lett. Ez azt jelenti, hogy ennyibe fog kerülni egy gyermek napi 

gondozása, ez az étkezést nem tartalmazza. A személyi térítési díj, az a díj, amelyet az 

önkormányzat megállapíthat, ezt a díjat a szülőtől bekérhetik. Ez azért lehet szükséges, mert 

az állami normatíva az előzetes kalkuláció alapján a költségek kb. 60 %-át fogja fedezni. Az 

árrést valamiből pótolni kellene. Mindenképpen figyelembe kell venni a gyermek családjának 

egy főre eső jövedelmét. A személyi térítési díj az egy főre eső jövedelem 25 %-át nem 

haladhatja meg. A rendelet-tervezet elkészítésekor a javasolt összeg az maga a 25 százalék 

lenne. Ennek megállapítása esetén is lesz mit pótolni az önkormányzatnak. Viszont azt is 

figyelembe kellett venniük, hogy a személyi térítési díj, nem haladhatja meg az intézményi 

térítési díj összegét.  

 

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

és javasolja elfogadásra a testület felé.  
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Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

8/2013./V.02/ ÖK. RENDELETET 

A „Manóvár” Bölcsőde gondozási és étkezési díjáról. 

 

 

Napirend tárgya: 

3.5 Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt ezért szavazást kér a határozati 

javaslatra. 

 

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

határozatot hozta: 

96/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatát jóváhagyólag elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.6 Tárgy: Pályázati lehetőség: kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 

fejlesztése, felújítása pályázat 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy 30 millió forint a maximum, amit nyerni lehet a 

pályázaton, 20 %-os önrésszel. A pályázat elbíráláshoz fotódokumentáció, alapító okirat és 

egy tervezői költségbecslés kell. A Dózsa György utcai óvodát beadták egy KEOP-os 

pályázatra, egy energetikai felújításra, úgy gondolja, hogy a tetőcserére is adják be. Most 

került kiosztásra a tervezői költségbecslés, amely 38 millió 720 ezer 119 forintról szól, ehhez 

kell a 20 %-os önrészt hozzátenni, valamint ehhez jön még 1,5 millió forintos kiadás, mivel 

külön közmunkást kell felvenni ezekre a projektekre.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő szeretne tájékoztatást kapni a pályázatokhoz kapcsolódó 

önrészekről, hogy mennyi fogyott el. Támogatja a napirendet, csak ne menjenek túl a tervezett 

kereten.  

 

Dr. Szabó György jegyző ki fog küldeni egy kimutatást erre vonatkozóan. Kéri a pénzügyi 

irodavezetőt, hogy ebben intézkedjen. 
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Horváth Tamás alpolgármester kiegészítésképpen elmondja, hogy durván 30 millió forint 

önrészt terveztek a költségvetésbe. Ez az óvoda és a bölcsőde teljes önrészét fedezi. 

Nyilvánvaló, hogy amit megkapnak pályázaton az önrészből, azok ún. talált pénzek, az 

ilyenfajta önrészt ezekből tudják fedezni.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

97/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1.)  pályázatot kíván benyújtani „A kötelező önkormányzat feladatot ellátó intézmények 

fejlesztésének, felújításának támogatására” című pályázatra az Ócsa, Dózsa György tér 1. 

szám alatt található Nefelejcs Napköziotthonos Központi Óvoda tetőszerkezetének teljes 

körű felújítására. 

2.)  az 1.) pontban körülírt pályázat 8.720.119,- Ft önrészt biztosít a 2013. évi költségvetés 

általános céltartaléka terhére. 

3.)  tudomásul veszi a Polgármester azon tájékoztatását, mely szerint a kedvezményezett az 

építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű 

közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz a tervek szerint 

1.500.000,- Ft-os összeghatár számításával.  

4.)  felhatalmazza a Polgármestert, a pályázat benyújtásával kapcsolatos valamennyi 

adminisztrációs intézkedés megtételére.   

Határidő: 1.) -2.) azonnal 3.)-4.) azonnal és folyamatos 

Felelős:     1.)-2.) --           3.)-4.) Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.7 Tárgy: Útburkolat javítása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, a rendkívüli ülésen elhangzott a 186 kátyú 

vonatkozásában már megrendelte az aszfaltozást. A legrosszabb állapotban a legrégebbi utak 

vannak, Széchenyi, Damjanich Székesi út. Ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és 

szavazást kér rá.  

 

 

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

határozatot hozta: 

 

98/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Széchenyi út - Damjanich út 

kereszteződésének (bajusz), teljes körű  aszfaltozásának megrendeléséről az Unió-Aszfalt-Kő 

Kft. által beadott árajánlat alapján. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 
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Napirend tárgya: 

3.8 Tárgy: OVI-FOCI pályázathoz önrész biztosítása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy már tavaly döntött a testület arról, hogy 

a pályázaton részt kívánnak venni. Most kerültek oda, hogy tudják pontosan az önrész 

mértékét. Ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

99/2013. /IV. 30./ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OVI-FOCI, OVI-SPORT Program pályázat 

elnyert támogatás igénybevételéhez 2.810.000,- Ft saját erőt biztosít Ócsa Város 

Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a céltartalék terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    -- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.9 Tárgy: Halászy Károly Általános Iskola kerítésének felújítása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy kb. fél millió forint lenne a hátsó kerítés 

felújítása. Ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

100/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ingatlan tulajdonosa, felkéri a 

Polgármestert, hogy a Halászy Károly Általános Iskola hátsó udvara kerítésének teljes körű 

felújításával kapcsolatban szerezzen be árajánlatokat, hogy a munkálatok lehetőség szerint a 

nyári iskolai szünetben elvégzésre kerülhessen. 

Határidő: azonnal és folyamatos  

Felelős:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.10 Tárgy: Polgármesteri Hivatal udvarának parkosítása 

 Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 

 

 

Horváth Tamás alpolgármester elmondja, hogy most került kiosztásra a napirend 

vonatkozásában az árajánlat. Az elsődleges, és fő cél, hogy a házasságkötéseknél az oldalsó 

ajtón jönnének be a vendégek. Egy park rész lenne kialakítva, sziklakerttel, fűvel, burkolattal, 

egy-két paddal, ahol még fényképezkedni is lehet.  
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Bukodi Jánosné képviselő kérdezi, hogy erre a kis területre ilyen sok növényre van szükség? 

Hány négyzetméteres a szóban forgó udvarrész? 

 

Horváth Tamás alpolgármester válaszában elmondja, hogy nem olyan kicsi területről 

beszélnek. Az árajánlatot egy kertészmérnök készítette, és bruttó árról szól.  

 

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

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

101/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.)  elfogadja az Önkormányzat udvar-részletére beérkezett kertépítésre vonatkozó 

árajánlatot.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére oly módon, hogy 

az a munkálatok elvégzésének szakmai időpontjához igazodóan kerüljön kialakításra. 

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

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

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.11 Tárgy: Oktatási intézmények átadása kapcsán a  Bolyai János Gimnázium kapcsán 

használati szerződés megkötésének jóváhagyása a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati 

javaslatra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

102/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

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

János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola vonatkozásában a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal az előterjesztéshez mellékelt használati szerződést megkösse. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Polgármester  

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.12 Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel valamennyi oktatási intézmény 

étkezésének biztosítására kötött megállapodás jóváhagyása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati 

javaslatra. 

 

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

határozatot hozta: 

103/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel 

valamennyi oktatási intézmény étkezésének biztosítására kötendő megállapodás-tervezetet 

jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Polgármester 

 

 

(Dr. Gallai Zoltán képviselő visszatért az ülésterembe. A Képviselő-testület 8 fővel van jelen.) 

 

 

Napirend tárgya: 

3.13 Tárgy: Hermes Ingatlanbefektető Alappal kötött megállapodás meghosszabbítása 

2013. évre Alsópakony vízellátásának biztosítására 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

Horváth Tamás alpolgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Hermes Ingatlanbefektető – és 

mások - megkereste az önkormányzatot, hogy szeretnének csatlakozni a szociális lakópark 

szennyvíz és ivóvízhálózatára. Azt a választ adta, hogy addig, amíg a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő át nem adja a közműveket az önkormányzatnak és a Nemzeti Eszközkezelőnek 

a lakóingatlanok gondozását, addig erről nem tudnak tárgyalni. Lassan megtörténik az átadás-

átvétel, ennek a hozadéka az ott élők és az önkormányzat számára az lenne, hogy az út alatti 

átfúrást a Hermes és a többiek vállalnák. Az lenne a feladat, hogy egy gerincvezetéket erről az 

átfúrt részről bevinnének Alsópakony eddig is lakott részére, minimum egy közkút 

kiépítésére. Ezzel megszabadulna az önkormányzat attól a 250.000.- Ft/Hó költségtől, amit 

fizetnek villanyra, őrzésre, illetve meg tudják teremteni annak a feltételét, hogy aki anyagilag 

megteheti az rácsatlakozzon akár a vízre, akár a szennyvízre.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

104/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az alsópakonyi 

településrész vízellátásának biztosítása végett – végleges közműhálózat kiépítéséig - a 

HERMES Ingatlanbefektetési Alappal kötött megállapodást az ivóvíz szolgáltató 

berendezések használatára kötött szerződést a Polgármester meghosszabbította. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 
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Napirend tárgya: 

3.14 Tárgy: Tájékoztató a Szociális Családiház-építési Program kapcsán épült lakópark 

üzemeltetési szerződéséről 

 Előadó: Horváth Tamás alpolgármester 

 

 

Horváth Tamás alpolgármester beszámol arról, hogy pénteken jön a polgármesteri 

hivatalba az Eszközkezelő Zrt. Az Eszközkezelő, amint átvette az MNV Zrt-től az ingatlanok 

bérlői jogát, abban a pillanatban szeretne a Városüzemeltetési Kft-vel kötni egy szerződést, 

amely az esetlegesen előforduló hibák stb. javítására vonatkozna.  

 

A napirend kertében a Képviselő-testület nem hozott határozatot. 

 

 

Napirend tárgya: 

3.15 Tárgy: 0310/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

és elfogadásra javasolja a testület felé.  

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy az ingatlan értéke 1.400.000.- Ft, ennyi a vételi 

ajánlat.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

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

határozatot hozta: 

105/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 0310/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 

1.) 1.400.000 Ft-ért értékesíteni kívánja az ingatlant Nagy István  (2364 Ócsa, Kertész u. 

16/d) részére, azonnali egy összegű készpénzfizetés mellett, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés megkötéséhez és 

lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.16 Tárgy: Gellér Jánosné értékesítési ajánlata 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a tulajdonos eladásra ajánlja fel ezt a telket. A 

Gazdasági Bizottság ülésén abban maradtak, hogy az önkormányzat is készíttessen 

értékbecslést az ingatlanra vonatkozóan. Ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és 

szavazást kér rá. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

106/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Gellér Jánosné 2364 Ócsa, Halászy K. u. 76. 

szám alatti lakos ingatlan értékesítési felajánlása alapján felkéri a Polgármestert, hogy az 

ingatlanról értékbecslést készíttessen. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.17 Tárgy: Lendületben az Ifjúság kérése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság támogatta a 

Lendületben az Ifjúság kérését.  

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati 

javaslatra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

107/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.)  a Lendületben azt Ifjúság Egyesület „Májusi piknik” rendezvényének megrendezéséhez 

28.000,- Ft összegű támogatást biztosít a 2013. évi költségvetésben megállapított 

céljellegű támogatások terhére. 

2.)  felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok bekérése után a Támogatási 

szerződés aláírására.  

Határidő: 1.)-2.)  pont: azonnal 

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

 

 

Napirend tárgya: 

3.18 Tárgy: Látássérültek kérése  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság támogatta a DATLE kérését. 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati 

javaslatra. 

 

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

határozatot hozta: 
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108/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.)  a DATLE (Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete) hét fő ócsai tagja utazásának 

költségeihez 32.000,- Ft összegű támogatást biztosít a 2013. évi költségvetésben 

megállapított céljellegű támogatások terhére. 

2.)  felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok bekérése után a Támogatási 

szerződés aláírására.  

Határidő: 1.)-2.)   pont: azonnal 

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

 

 

Napirend tárgya: 

3.19 Tárgy: Ócsa Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy az elmúlt években a két körzeti megbízottat 

támogatták 40-40.000.- Ft útiköltség támogatással. Javasolja, hogy ezentúl a már létező Ócsa 

Város Közbiztonságáért Alapítványt támogassák havi 100.000.- Ft összegben.  

 

Török László képviselő  nagyon örül, hogy átadásra került az ócsai rendőrőrs, a polgárőrség 

is teljesíti a járőrözéseket, de a havi 100 ezer forintos támogatást soknak tartja.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy 19 fővel indult a rendőrőrs, ebben a létszámban 

benne vannak a három település körzeti megbízottai is. Tizenegy járőr három településre van 

beosztva, felváltva. A körzeti megbízottak továbbra is saját magukat osztják be és végzik a 

szolgálatot a saját településükön, tehát az ő munkájuk független a járőrök munkájától. A 

100.000.- Ft nem egy rendőrnek szól, hanem háromnak. Ezt követően ismerteti a határozati 

javaslatot és szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 2 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

109/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) 2013. évre 100.000 Ft/hó támogatásról dönt az Ócsa Város Közbiztonságáért 

Alapítvány részére. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert az Alapítvánnyal az 1.) pont végrehajtásához szükséges 

támogatási szerződés aláírására, egyben felkéri, hogy a döntés végrehajtásához 

szükséges 2013. évi költségvetési előirányzat módosítását a következő 

képviselőtestületi ülésre készítse elő.  

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

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

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.20 Tárgy: OPKE kérése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati 

javaslatra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

110/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.)  az OPKE  részére a város tortájának elkészítéséhez 100.000,- Ft összegű támogatást 

biztosít a 2013. évi költségvetésben megállapított céljellegű támogatások terhére. 

2.)  felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok bekérése után a Támogatási 

szerződés aláírására.  

Határidő: 1.)-2.)   pont: azonnal 

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

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.21 Tárgy: Halászy Károly Általános Iskola kérése 

 Előadó. Bukodi Károly polgármester  

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy 10 napos táborozásról van szó, az igazgató 

asszony előterjesztése a képviselők előtt van. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér 

a határozati javaslatra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

111/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Halászy Károly Általános Iskola által 2013. 

július 8-tól – július 19-ig tartó nyári táborának megtartásához 350.000,- Ft-tal hozzájárul a 

felmerülő költségekhez a 2013. évi költségvetésben a Halászy Károly Általános Iskola 

működtetéséhez megállapított dologi kiadások terhére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.22 Tárgy: ÁROP 3/A.2-2013. Szervezetfejlesztés a Közép-Magyarországi térségben 

lévő Önkormányzatok részére című pályázati lehetőség 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

 

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy az előző ciklusban már részt vett a 

hivatal egy hasonló pályázaton, nagyjából ez ennek a folytatása. A pályázat 100 százalékos 

támogatottságú. Ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

112/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete ÁROP-3.A.2-2013 „Szervezetfejlesztés a 

Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” című pályázaton részt kíván 

venni. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Polgármester  

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.23 Tárgy: Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérése 

 Előadó: Sándor István elnök  

 

 

Sándor István elnök előadja, hogy szociális gazdasági szövetkezet megalakításáról van szó, 

amely a közmunka program hatékonyabb ellátását szolgálná.  

 

Horváth Tamás alpolgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a 

polgármestert, hogy járjon utána ennek a dolognak, bevonva ebbe a jelenlegi közmunka 

program szervezőjét, illetve fel kellene venni a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal is. Ez 

komoly előkészítést igényel, úgy gondolja, hogy ez a következő testületi ülésig megtörténhet. 

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, hogy ennek a dolognak az előkészítéséhez idő kell. 

Utána nézett a szociális gazdasági szövetkezet megalakításának, és most van egy TÁMOP-

pályázat erre vonatkozóan, május 31.-e a beadási határidő.  

 

Török László képviselő előadja, hogy az induló pályázatok 30 millió forintról indulnak. 

 

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: 

 

113/2013. /IV. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg az Ócsai Roma Nemzetiség Önkormányzat  

kezdeményezésére a közmunka program hatékonyabb ellátása céljából a szociális 

gazdasági szövetkezet megalakításának lehetőségét.  

2.) A vizsgálat eredményéről a soron következő képviselőtestületi ülésen tájékoztassa a 

Képviselő-testületet. 

Határidő: 1.) azonnal 2.)    köv. testületi ülés 

Felelős:    1.) --           2.)    Polgármester 

 

 

 

 



 22 

Napirend tárgya: 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy Inczeffy Szabolcs képviselő több levelet 

írt, amelyben kérdéseket tett fel, ezt a képviselők is megkapták. Az első levél a képviselő 

asszonynak és uraknak szól. Az első kérdésre a következő a válasza: az alsópakony.hu  web 

helyet nem tudja, hogy ki üzemelteti, az önkormányzatnak semmi köze sincs ehhez az 

üzemeléshez, ehhez egy fillért nem adott. Úgy gondolja, hogy ezzel a két válasszal a többi 

kérdést is megválaszolta. A következő kérdés az volt, hogy a polgármester és az 

alpolgármester vagyonnyilatkozata hol érhető el. Válaszában elmondja, hogy nem kell közzé 

tenni a vagyonnyilatkozatot, bent tartják a páncélszekrényben a többi képviselőével együtt.  

 

Horváth Tamás alpolgármester kiegészítésképpen elmondja, hogy mivel ő megyei 

képviselő, az ő vagyonnyilatkozata nyilvános. Ha bárkit érdekel, be kell menni a Pest Megyei 

Önkormányzathoz és ki lehet kérni, tanulmányozni lehet.  

 

Bukodi Károly polgármester a Körics Euroconsulting Kft-vel kapcsolatos kérdésre a 

következőket válaszolja: semmivel sem fizettek ki többet, mint ami az eredeti szerződésben 

jelen volt, és amit a testület a pályázatra való nevezéskor elfogadott, és felhatalmazta a 

polgármestert a szerződés aláírására. Annyi történt, hogy a cégen belül átalakulás volt és át 

kellett szerelni a szerződést, a pénzösszegek nem változtak. Javasolja Inczeffy képviselő 

úrnak, hogy fáradjon be a hivatalba és kérje ki az ezzel kapcsolatos anyagot, és nézze át. A 

másik levél, az alsópakonyi beruházásról szól – névtelen levélről van szó. Azt írja az illető, 

hogy „Székesi utca folytatásában a kivezető földutak, pontosabban annak burkolatát az 

elvégzett csőfektetés után nem állították helyre, a jelenlegi állapotában az rosszabb, mint a 

munkálatok megkezdése előtt volt.”. Inczeffy képviselő úrnak mondja, egyrészt nem lát 

fotókat, hogy milyen volt az a földút, amely a szemétbányához vezetett, és milyen most. Így 

ezt nem tudja elfogadni, hogy most rosszabb állapotban van. Az alpolgármester úrral végig 

mentek ezen az úton és arra a megállapításra jutottak, hogy nem lett rosszabb semmivel, sőt 

mivel elgréderezték még jobb is lett. Egyébként a vízvezetéket nem is az út közepén vitték. A 

következő kérdés: „A régi dögkút előtti szakaszon, a rekultivált szeméttelep előtt vezet ki az 

út a szennyvíztelepre, szintén csőfektetési munkálatokat végzett a beruházó, a munkálatok 

elvégzéshez cserjést, fás részeket vágtak ki, aminek a nyomai mai fájó sebként tátong a 

természetben”. Inczeffy képviselő úrnak mondja, hogy ez a lakos, bizonyítsa mindezeket. Az 

irtás, amiről ez a „névtelen valaki beszél” az tavaly ősszel a kötelező favágás keretében történt 

és az ELMŰ végezte. Az ELMŰ nem köteles a favágást bejelenteni, ezért az önkormányzat 

erről nem is tudott. Azon az úton, ahol bejárnak a szennyvíztelepre nem volt csőfektetés és 

nem is lesz. Az való igaz, hogy rengeteg vékonyabb ág fekszik ott, de ez nem azért van ott, 

mert csőfektetés folyt, hanem mert az ELMŰ ott a vezetéket védte. Tehát nem a lakóparki 

beruházás miatt fekszenek ott ezek az ágak. Vannak emberek, akik már jelentkeztek arra, 

hogy ezeket a kiálló tuskókat, levágott vékonyabb, vastagabb ágakat összeszednék. Szőllősi 

Zsolt a műszaki iroda munkatársa fel fogja őket hívni. Beszél a levélíró arról is, hogy a 

kerékpárút beígért építésével leálltak. Ki döntötte el így? Ki fogadta el? Miért hallgatták? 

Válaszában elmondja, hogy a 80 ház, az odavezető közművek, az utak ott vannak. Kiépült egy 

kerékpárút, ami valóban rövidebb annál, mint amit szerettek volna, az első ütemhez ennyi 

kerékpárutat építettek. Amennyiben a lakópark bővül, úgy gondolják, hogy a kerékpárút is 

tovább folytatódik. Ironikusan megjegyzi a névtelen író, hogy alpolgármester úrral azt 

mondták, hogy Ócsa csak haszonélvezője lesz ennek a beruházásnak. Erre azt tudja 

válaszolni, hogy a bölcsőde pályázatot megnyerték, az óvoda bővítését megnyerték, több 
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tízmillió forintot költött az üzemeltető a szennyvíztelep felújítására, az elmúlt másfél évben az 

ÖNHIKI-pályázaton több, mint 100 millió forintot nyertek, amit a működési feltételek 

javítására fordítottak.  

 

Horváth Tamás alpolgármester hozzáteszi, hogy Ócsa belterületén állami pénzből kiépült 

több, mint öt kilométer vízvezeték, több mint öt kilométer szennyvíz-vezeték. Ráadásul olyan 

átmérővel és kapacitással, ami gyakorlatilag Ócsa későbbi fejlődésénél, akár azt is lehetővé 

teszi, hogy a város a lakópark felé tudjon terjeszkedni. Azok a földterületek, azok az 

ingatlanok, amik ott vannak ezáltal jelentősen növekedett az értékük.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy megkaphatja ezekre a kérdésekre a válaszait, 

írásban? 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a kérdéseket, most megválaszolta a 

jegyzőkönyvben el tudja olvasni a képviselő úr.  

 

 

 

Napirend tárgya: 

6. Egyebek 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a szemétgyűjtésben közel ötven fő vett részt, 

rendben lezajlott.  

 

Bukodi Jánosné képviselő előadja, hogy a legutóbbi Kulturális bizottsági ülésen a három 

oktatási intézmény vezetője tartott ismertetőt az intézmények helyzetéről. Az intézmények 

beszámolója rendelkezésre áll, átküldhető. Rendelkezésre áll a Tourinform iroda beszámolója 

is. Feltízi-Veress Imre ismételten nem tudott részt venni a bizottsági ülésen reméli, hogy lesz 

olyan ülés, ahol részt tud venni. Elmondja még, hogy a Parasport nap is lezajlott, nagyon 

sokan vettek rajta részt.  

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

         Bukodi Károly                 Dr. Szabó György 

          Polgármester               Jegyző 

 

 

 

 


