
 

1 

 

J E G Y Z Ő K Ö NY V : 

 

Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 11. napján 15 óra 30 

perckor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

A Képviselő-testület 7 fővel van jelen. Távol van Dönti Károly és Inczeffy Szabolcs képviselő. 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Török László képviselő 

 

Meghívottak: 

Németh István  szakértőként   Magyarországi települések közvilágítási KHE. műszaki 

vezetője 

 

 

N a p i r e n d : 

 

1./ Tárgy:     Közvilágítás karbantartása 

      Előadó:    Horváth Tamás alpolgármester      

 

2./ Tárgy:   Döntés Ócsa Város Önkormányzata KMOP-4.6.1-11-2012-0022 jelű Nevelési 

intézmények fejlesztése c. pályázat keretén belül „Ócsa Napsugár Óvoda 

Bővítése” című projekt eszközbeszerzésére érkezett pályázatokról  

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

3./ Tárgy: Döntés a Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 

„Derogációs vízközmű projektek előkészítése” című, KEOP 7.1.0/11 

kódszámú pályázat benyújtásához  

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester         

 

4./  Tárgy: Elvi döntés a kötelező hulladékgazdálkodási feladatai ellátásának biztosítására 

alakuló önkormányzati társulásban történő részvételről  

      Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

Zárt ülés keretében: 

 

5./Tárgy: 2013. május  01-től 2013.augusztus 31. napjáig érvényes helyi nyugdíjas, és 

diák bérletre jogosultak jóváhagyása 

    Előadó:      Bukodi Károly polgármester 

 

 



 

2 

 

 

Napirend tárgya: 

         1./ Tárgy:         Közvilágítás karbantartása 

            Előadó:          Horváth Tamás alpolgármester      

                          

Bukodi Károly polgármester: Köszönti a Képviselő-testületet. A 2013. július 11-ére 

(csütörtök) 15.30 órára összehívott rendkívüli képviselőtestületi ülést megnyitja.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel van jelen és határozatképes. Az ülés 

megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali épületében a tanácsteremben kerül sor. 

A kiküldött anyagnál jelezte, hogy a két részből álló 4.) napirendi ponthoz szakértőt is hívtak 

és ezzel kezdenének 1.) napirendként.  Köszönti Németh István urat, kéri, ismertesse az 

ajánlatot. Ezt követően a kérdéseket szíveskedjen megválaszolni. 

 

Németh István Magyarországi települések közvilágítási KHE. műszaki vezetője: Az 

Egyesületük önkormányzatok akaratából jött létre a közvilágítási feladatok ellátására. Az 

önkormányzatok saját maguk látják el ezt a kötelező feladatot az egyesület alkalmazottai és 

eszközei által. Nemcsak a bővítés érdekében jött Ócsára, hanem földrajzilag Dabas és 

Szigethalom közötti rész ellátása hiányzik. Amit javasol, kedvezőbb az ELMŰ és 

alvállalkozójánál. Saját kosaras autójuk van. Kéri, hogy Ócsa csatlakozzon tagként 

egyesületükhöz. Tavaly APEH ellenőrzésük volt, még csak észrevételt sem tettek a 

munkájukra. Elmondták nekik, hogy jó, amit csinálnak, de meghatalmazást adhatnak az 

önkormányzatok feléjük, de tőlük nem mehet semmi pénzösszeg az önkormányzatok felé, 

mert akkor bújtatott vállalkozásnak tekintik. Sok tagjuk van, gördülékeny a munka.  

 

dr.Gallai Zoltán képviselő: Megkérdezi a megtakarítás mértékét. 

 

Németh István műszaki vezető: A jelenlegi számlákhoz képest a megtakarítás 216.000 

Ft/hó. Ennek egy éven keresztül a felét az egyesület rendelkezésére kell bocsátani. Úgy 

alakultak, hogy nem tett senki kezdőtőkét be és így a keletkező megtakarítás 50 %-át minden 

önkormányzat egy évig az egyesület rendelkezésére bocsátja. Dabas tavalyi évben havi 

370.000 Ft/hó megtakarítást ért el a váltással.  

 

Török László képviselő: Közhasznú egyesületként működik, megkérdezi hány tagjuk van, 

hány fő a vezetőség, pénzügyi bizottsága van-e, milyen módon működik? 

 

Németh István műszaki vezető: Három tagú pénzügyi bizottsága, öt tagú elnöksége és 

jelenleg huszonöt tagja van.  Az anyagban megjelölt honlapon minden adat elérhető.  

 

Bukodi Károly polgármester: Kollégája a most tárgyalt anyaghoz készített előterjesztésben 

azt írja, hogy 2016-ig le kell cserélni az összes fényforrást.  Van ilyen? Beszélgetésük során 

szóba került, hogy az ELMŰ folyamatosan cserél.  

 

Németh István műszaki vezető: Ilyenről nem tudnak. Az ELMŰ a meglévőt cseréli 

folyamatosan, de a lámpák cseréje önkormányzati feladat. A meglévő lámpák lecserélése 

LED-es égőkre igen nagy költség, ez önkormányzati döntést igényel. 

 

Török László képviselő: Műszakilag szeretne kérdést feltenni. Az E.ON biztosítja a rendszer 

ellátását, az egyesület pedig ennek karbantartását. Milyen a kapcsolatuk a szolgáltatóval?  

 



 

3 

 

Németh István műszaki vezető: Ez a szabad kereskedelem az energiával, szélhámosság. 

Három helyen állítanak elő Magyarországon áramot és hatvan kereskedő van.  Ez minden 

évben pályáztatási kényszer.  Az E.ON-nak nincs köze az elosztóhálózathoz, az az ELMŰ-é. 

Annak a számlázáshoz semmi köze, a hálózat rendbetétele az ELMŰ-é.  Az ELMŰ-vel 

kényszer kapcsolatban vannak. Az elosztóhálózat az övé, a közvilágítás pedig 98 %-ban arra 

van szerelve. Minden településre, ahol dolgoznak, üzemviteli megállapodásuk van. Személyes 

kapcsolatuk a diszpécserekkel, települési felelősökkel normális.  

 

Török László képviselő: A közvilágításhoz tartozó műszaki egységeket ki fogja kezelni, ha  

csatlakoznak az egyesülethez? 

 

Németh István műszaki vezető: Az aktív elemek (a lámpák) az egyesület üzemeltetésében 

vannak.  A hálózat elemei az ELMŰ tulajdona és javításában van. Ez a számlában szerepel 

külön tételként.  Hálózati hibát csak tőlük, az aktív elem üzemeltetőjétől fogad el, a lakótól 

nem.  Az E.ON-nál bárki bejelentheti és tartják a határidőt.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következő határozati javaslatra:  

1. Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft-

vel jelenleg érvényben lévő „Közvilágítás aktív elem üzemeltetési szerződés 

Csillagfény üzemeltetési csomaggal” című szerződését rendes felmondási idővel 

felmondja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a Magyarországi Települési Közvilágítási Közhasznú 

Egyesülethez (8912 Nagypáli, Arany J. u. 26.) való belépési nyilatkozat aláírására. 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt.  

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

határozatot hozta: 

167/2013. /VII. 11./ számú határozat: 

1. Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati 

Kft-vel jelenleg érvényben lévő „Közvilágítás aktív elem üzemeltetési szerződés 

Csillagfény üzemeltetési csomaggal” című szerződését rendes felmondási idővel 

felmondja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a Magyarországi Települési Közvilágítási 

Közhasznú Egyesülethez (8912 Nagypáli, Arany J. u. 26.) való belépési 

nyilatkozat aláírására. 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:      polgármester     

 

Németh István műszaki vezető: Megköszöni a bizalmat és igyekszenek az elvárásoknak 

eleget tenni. 

 

Bukodi Károly polgármester: Ehhez kapcsolódóan az E.ON  Energiaszolgáltató Kft-vel 

módosítani szükséges a szerződést. Mivel nem érkezett hozzászólás, kéri a következő 

határozati javaslat elfogadását: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. 

évre, a közvilágítási villamos energia vásárlására vonatkozó árajánlatok közül az E.ON 

Energiaszolgáltató Kft-vel jelenleg érvényben lévő teljes ellátásról szóló villamosenergia-

adásvételi szerződés módosítás aláírására. 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

168/2013. /VII. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évre, a közvilágítási villamos 

energia vásárlására vonatkozó árajánlatok közül az E.ON Energiaszolgáltató Kft-vel jelenleg 

érvényben lévő teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződés módosítás 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendhez kapcsolódó előterjesztés és ahhoz kapcsolódó anyagok 

a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerültek. 

 

Napirend tárgya: 

2./ Tárgy:   Döntés Ócsa Város Önkormányzata KMOP-4.6.1-11-2012-0022 jelű 

Nevelési intézmények fejlesztése c. pályázat keretén belül „Ócsa Napsugár 

Óvoda Bővítése” című projekt eszközbeszerzésére érkezett pályázatokról  

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester: A tegnapi napon volt a bíráló bizottsági bontás és értékelés, 

mely kiküldésre került. Jegyző úr kiegészíti. 

 

dr.Szabó György jegyző: A közbeszerző kérésére kiegészíti a kiküldött anyagot a 

következőkkel.  

I. rész vonatkozásában a nyertes ajánlatot követő ajánlattevő a következő: 

Ajánlattevő nem hirdet nyertes ajánlatot követő ajánlattevőt, tekintettel a Kbt. 122. (7) 

bekezdésében foglaltakra, amely az alábbiakat tartalmazza: 

„(7) Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi 

esetekben is indíthat:  

a) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió 

forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot;” 

II. rész vonatkozásában a nyertes ajánlatot követő ajánlattevő a következő: 

Ajánlattevő nem hirdet nyertes ajánlatot követő ajánlattevőt, tekintettel a Kbt. 122. (7) 

bekezdésében foglaltakra, amely az alábbiakat tartalmazza: 

„(7) Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi 

esetekben is indíthat:  

a) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió 

forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot;” 

  

Török László képviselő: Mire írták ki a közbeszerzést? Erről kér felvilágosítást. 

 

dr.Gallai Zoltán képviselő: Úgy értette, hogy az I. rész a bölcsődei eszközök, a II. rész pedig 

a konyhai berendezésre vonatkozik.  
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Bukodi Károly polgármester: Több hozzászólás nem volt, ezért szavazást kér a következő 

határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzata KMOP-4.6.1-11-2012-0022 jelű Nevelési intézmények 

fejlesztése c. pályázat keretén belül „Ócsa Napsugár Óvoda Bővítése” című projekt 

eszközbeszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

1. Ócsa Város Önkormányzata KMOP-4.6.1-11-2012-0022 jelű Nevelési intézmények 

fejlesztése c. pályázat keretén belül „Ócsa Napsugár Óvoda Bővítése” című projekt 

eszközbeszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének – mint a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatás ajánlatot tevőt – az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki: 

I. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő a következő: 

Ajánlattevő neve: GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. 

Levelezési cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 8.265.200.- Ft 

I. rész vonatkozásában a nyertes ajánlatot követő ajánlattevő a következő: 

Ajánlattevő nem hirdet nyertes ajánlatot követő ajánlattevőt, tekintettel a Kbt. 122. (7) 

bekezdésében foglaltakra, amely az alábbiakat tartalmazza: 

„(7) Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi 

esetekben is indíthat: 

a.) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió 

forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.” 

II. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő a következő: 

Ajánlattevő neve: GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. 

Levelezési cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 16.734.300- Ft 

II. rész vonatkozásában a nyertes ajánlatot követő ajánlattevő a következő: 

Ajánlattevő nem hirdet nyertes ajánlatot követő ajánlattevőt, tekintettel a Kbt. 122. (7) 

bekezdésében foglaltakra, amely az alábbiakat tartalmazza: 

„(7) Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi 

esetekben is indíthat: 

a.) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió 

forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.” 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére az I. rész 

vonatkozásában a nyertes ajánlattevő GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft-vel. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a II. rész 

vonatkozásában a nyertes ajánlattevő GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft-vel. 

Határidő:  A szerződéskötés tervezett időpontja az I. rész vonatkozásában, 2013. július 22.   

       A szerződéskötés tervezett időpontja a II. rész vonatkozásában, 2013. július 22.   

Felelős:          Bukodi Károly polgármester 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodó szavazat mellett az 

alábbi határozatot hozta: 

 

169/2013. /VII. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzata KMOP-4.6.1-11-2012-0022 jelű Nevelési intézmények 

fejlesztése c. pályázat keretén belül „Ócsa Napsugár Óvoda Bővítése” című projekt 

eszközbeszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 



 

6 

 

 

1. Ócsa Város Önkormányzata KMOP-4.6.1-11-2012-0022 jelű Nevelési intézmények 

fejlesztése c. pályázat keretén belül „Ócsa Napsugár Óvoda Bővítése” című projekt 

eszközbeszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének – mint a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatás ajánlatot tevőt – az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki: 

I. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő a következő: 

Ajánlattevő neve: GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. 

Levelezési cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 8.265.200.- Ft 

I. rész vonatkozásában a nyertes ajánlatot követő ajánlattevő a következő: 

Ajánlattevő nem hirdet nyertes ajánlatot követő ajánlattevőt, tekintettel a Kbt. 122. (7) 

bekezdésében foglaltakra, amely az alábbiakat tartalmazza: 

„(7) Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi 

esetekben is indíthat: 

a.) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió 

forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.” 

II. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő a következő: 

Ajánlattevő neve: GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. 

Levelezési cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 16.734.300- Ft 

II. rész vonatkozásában a nyertes ajánlatot követő ajánlattevő a következő: 

Ajánlattevő nem hirdet nyertes ajánlatot követő ajánlattevőt, tekintettel a Kbt. 122. (7) 

bekezdésében foglaltakra, amely az alábbiakat tartalmazza: 

„(7) Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi 

esetekben is indíthat: 

a.) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió 

forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.” 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére az I. rész 

vonatkozásában a nyertes ajánlattevő GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft-vel. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a II. rész 

vonatkozásában a nyertes ajánlattevő GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft-vel. 

Határidő:  A szerződéskötés tervezett időpontja az I. rész vonatkozásában, 2013. július 22.   

       A szerződéskötés tervezett időpontja a II. rész vonatkozásában, 2013. július 22.   

Felelős:          Bukodi Károly polgármester 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendhez kapcsolódó előterjesztés és ahhoz kapcsolódó anyagok 

a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerültek. 

 

Napirend tárgya: 

3./ Tárgy: Döntés a Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program 

(KEOP) „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” című, KEOP 

7.1.0/11 kódszámú pályázat benyújtásához  

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester       

  

Bukodi Károly polgármester: Még a napokban is érkezett a határozati javaslat helyes 

megfogalmazására e-mail.  Ez már tartalmazza a pontosításokat is. A szennyvíztisztító telep 

felújításának előkészítéséről van szó. 

Kéri, hogy a következő határozati javaslatot fogadják el: 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. KEOP – 7.1.0/11 kódszámú, „Derogációs víziközmű projektek előkészítése című 

pályázaton, Szennyvízelvezetés és tisztítás bővítése Ócsa-Inárcs-Felsőpakony 

településeken címmel részt vesz. 

2. a projekt összes költsége a pályázattal megegyezően nettó 31 300 000 Ft 

3. a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a pályázattal, illetve a 

támogatói döntéssel megegyezően nettó 31 300 000 Ft 

4. a projekt teljes költségére vonatkozó konzorciumi önrész összege a pályázattal 

megegyezően nettó 4 695 000 Ft 

5. a projekt teljes költségére vonatkozó Ócsa Város Önkormányzatát terhelő önrész 

összege a pályázattal megegyezően nettó 2 521 215 Ft 

6. a pályázat benyújtásakor a pályázati forrásból származó támogatás igényelt összege a 

pályázattal megegyezően nettó 26 605 000 Ft. 

7. az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati (KEOP) 

forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a 

2013. évi költségvetésben a céltartalékok között elkülöníti. 

Utasítja a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  1-6.)  azonnal, 7.) azonnal és folyamatos 

Felelős:     1-6.)   -------    7.)  polgármester 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt. 

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

határozatot hozta: 

170/2013. /VII. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

8. KEOP – 7.1.0/11 kódszámú, „Derogációs víziközmű projektek előkészítése című 

pályázaton, Szennyvízelvezetés és tisztítás bővítése Ócsa-Inárcs-Felsőpakony 

településeken címmel részt vesz. 

9. a projekt összes költsége a pályázattal megegyezően nettó 31 300 000 Ft 

10. a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a pályázattal, illetve a 

támogatói döntéssel megegyezően nettó 31 300 000 Ft 

11. a projekt teljes költségére vonatkozó konzorciumi önrész összege a pályázattal 

megegyezően nettó 4 695 000 Ft 

12. a projekt teljes költségére vonatkozó Ócsa Város Önkormányzatát terhelő önrész 

összege a pályázattal megegyezően nettó 2 521 215 Ft 

13. a pályázat benyújtásakor a pályázati forrásból származó támogatás igényelt összege a 

pályázattal megegyezően nettó 26 605 000 Ft. 

14. az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati (KEOP) 

forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a 

2013. évi költségvetésben a céltartalékok között elkülöníti. 

Utasítja a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  1-6.)  azonnal, 7.) azonnal és folyamatos 

Felelős:     1-6.)   -------    7.)  polgármester 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendhez kapcsolódó előterjesztés és ahhoz kapcsolódó anyagok 

a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerültek. 
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4./  Tárgy: Elvi döntés a kötelező hulladékgazdálkodási feladatai ellátásának 

biztosítására alakuló önkormányzati társulásban történő részvételről  

      Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester: Nem régen döntöttek arról, hogy az év második felében 

megbíztak egy céget a hulladékszállítással. 2014. január 1-től már nem lehet így, ezért több 

döntési alternatíva áll előttük. Az egyik, hogy alakítsanak Kft-t, melyet nem javasolt már 

eddig sem. Lehetőség van arra is, hogy szeptember körül közbeszerzést írnak ki a tevékenység 

végzésére.  A harmadik, hogy az önkormányzatok társulásokat hoznak létre, az egyik 

Délegyháza és Taksony, akik már hónapok óta készülnek erre. Ha létrejönne, terveik szerint 

Délegyháza, Taksony, Ócsa és Alsónémedi hozná létre a társulást. Ehhez kapcsolódóan most 

kiírásra került egy KEOP pályázat, amelyen csak társulások indulhatnak. A pályázat kiírása 

miatt szükséges a társulás gyors megalakulása, hiszen pályázni lehet eszközbeszerzésre és 

minden másra. Tegnapi napon tárgyalt Alsónémedi és Bugyi Polgármestereivel a témában. 

Alsónémedi nem lép be a társulásba. Bugyi tagja már egy 168 településes társaságnak és nem 

volt jó véleménnyel az egészről.  Hátránya a társulásnak, hogy onnan kilépni nem lehet, vagy 

nagyon nehéz. Pályázati összeg elnyerése esetén kilépéskor a településre eső részt vissza kell 

fizetni. Nem látni még az utat és a törvény is nagyon változó. Tagdíjfizetési kötelezettséggel 

is jár lakosságszám arányosan, melyre inkasszót írnak elő. Ha, nagy létszámú lesz a társulás 

nehezen mozdul. Azt gondolja, hogy ne lépjenek be a társulásba.  Írjanak ki közbeszerzést 

saját kívánságaik szerint. Az ár meghatározott, aki azért jelentkezik azzal szerződnek. Három 

induló taggal igen magas önrészt jelentene, ez is negatív. Eddig neki jónak tűnt, de átbeszélve 

újra inkább ezt javasolja.  

 

dr.Gallai Zoltán képviselő: A pályázat kiírásának tárgyát átolvasva, logikátlannak tartja a 

hulladék lerakástól való eltérítést.  A cél valószínűleg az, hogy kevesebb hulladék kerüljön a 

lerakóba és  a hasznosítható szelektív gyűjtés hatékonyabb legyen.  Nem érti, hogy miért kell 

ezzel egy önkormányzatnak foglalkozni.  

 

Bukodi Károly polgármester: A cél az, hogy ne azok pályázhassanak, akik jelenleg is 

ellátják ezt a szolgáltatást. A társulás pályázik, beszerzi az eszközöket és bérbe adja majd a 

szolgáltatást végzőnek.  Nem kerül magán tulajdonba, mindig önkormányzati tulajdonú 

marad. Az általa kiküldött határozati javaslatot ezek alapján saját maga nem fogja 

megszavazni.  

 

Török László képviselő: Ha a kormányzati koncepció az, hogy a szolgáltatások árait 

csökkentség és a beszállítók magyar cégek legyenek.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér az általa beterjesztett határozati javaslatra, 

melyet ismertet. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  1.) elvileg támogatja azt az 

elképzelést, hogy a település csatlakozzon a megalakítandó ………. Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz . 2.) felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, és 

kéri, hogy a Társulási Alapító okirat tervezet mihamarabb kerüljön döntés végett a Képviselő-

testület elé. 
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A döntéshozatalban 7 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 nem és 6 tartózkodó szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

171/2013. /VII. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 nem és 6 tartózkodó szavazattal elvetette a 

polgármester által a megalakítandó Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozásra 

vonatkozóan szavazásra feltett határozati javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   -- 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendhez kapcsolódó előterjesztés és ahhoz kapcsolódó anyagok 

a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerültek. 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

     Bukodi Károly            Dr. Molnár Csaba 

      Polgármester           aljegyző 

 


