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J E G Y Z Ő K Ö NY V : 

 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján 16 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

A Képviselő-testület 8 fővel van jelen. Távol van Bukodi Jánosné képviselő. 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dönti Károly képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Inczeffy Szabolcs képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Török László képviselő 

 

Meghívottak: 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető igazgató 

Szűcs Jánosné óvodavezető 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester a 2013. szeptember 11-én (szerdán) 16.00 órára munkaterv 

szerint összehívott képviselő-testületi ülést megnyitja.  Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület 8 fővel jelen van és határozatképes, távol van Bukodi Jánosné képviselő. Az ülés 

megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali épületében a tanácsteremben kerül sor. A 

napirendhez kérdés, kiegészítés nem volt, ezért szavazást kér az írásban kiküldött napirendi 

javaslatra. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

179/2013. /IX. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiküldött napirendet tárgyalásra 

elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

 

 

 



 2 

NAPIREND: 

 

1.  Napirend előtti felszólalások 

 

2. 2.          Munkaterv szerinti napirendek 

 

3. Aktuális napirendek 

 

3.1 Tárgy: Beszámoló a kötvény- és hitelállományról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.2 Tárgy: …/2013./…/ számú rendelet-tervezet a 2/2013./II.15./ számú Ócsa 

Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló rendelet 

előirányzat módosításáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.3 Tárgy: Jelentés az önkormányzat és intézményeinek 2013. első félévi 

gazdálkodásáról     

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.4 Tárgy: Kiegészítő támogatás benyújtása iránti kérelem a 39/2013./VII.31./ BM 

rendelet alapján 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.5a Tárgy: Tájékoztató az Ócsai Önkormányzat vagyongazdálkodás 

szabályszerűségi ellenőrzéséről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

3.5b Tárgy: Tájékoztató az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi 

mérlegbeszámolóinak ellenőrzéséről  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester, dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 

   

3.6 Tárgy: Belső ellenőri jelentés Ócsai Polgármesteri Hivatal 2012. évi 

gazdálkodásának szabályszerűségéről 

 Előadó: Dr. Szabó György jegyző  

   

3.7 Tárgy: …/2013./…/számú rendelet-tervezet a gyermekétkeztetési és egyéb 

étkezési térítési díjak megállapításáról  

 Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető   

   

3.8 Tárgy: Tájékoztató a Halászy Károly Általános Iskola beázása kapcsán végzett 

felújítási munkálatokról  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.9 Tárgy: Tulajdonos tájékoztatása az Ócsai Szociális Lakóparkba tűzifatárolók 

létesítéséről 

 Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 

 

3.10 Tárgy: Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási pályázat kiírására 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  
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3.11 Tárgy: Tájékoztatás a Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsődében gyermekorvos foglalkoztatásáról  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.12 Tárgy: Halászy Károly Általános Iskolában 2013/2014. tanév védőnői 

munkaterve 

 Előadó: Dr. Szabó György jegyző 

   

3.13 Tárgy: Ügyviteli eszközök beszerzése 

 Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző  

   

3.14 Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.15 Tárgy: Helyi közlekedési közszolgáltatás pályázati kiírása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.16 Tárgy: Támogatás az Ócsai Református Templom Alapítvány részére a 

műemléktemplom dísz kivilágítási költségeihez 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

4.          Interpellációk             
   

4.1 Tárgy: Dönti Károly és Inczeffy Szabolcs képviselői interpellációja 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

5.          Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

6.  Egyebek 

 

7.  ZÁRT ÜLÉS 

 

 

 

3.1  napirend 

Beszámoló a kötvény- és hitelállományról 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az anyag a testület előtt van, a Gazdasági 

Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a testület felé. Kérdés észrevétel nem 

volt, ezért szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

kötvény- és hitelállományról szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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180/2013. /IX. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kötvény- és hitelállományról szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

3.2 napirend 

…/2013./…/ számú rendelet-tervezet a 2/2013./II.15./ számú Ócsa Város 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló rendelet előirányzat módosításáról 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az anyag a testület előtt van, a Gazdasági 

Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a testület felé. Kérdés észrevétel nem 

volt, ezért szavazást kér a következőkre: 

 

                                                                       1.§. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2 /2013. (II.15.) 

számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  3. §  (1) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

                                                                   „3.§. 

 

(1) A képviselő testület Ócsa Város Önkormányzat 2013.évi költségvetésének: 

 

                         Bevételi főösszegét:                             866,915,629  Ft-ban 

                         Kiadási főösszegét :                          1,065,137,629  Ft-ban 

    A hiány összegét:       198,222,000 Ft-ban  

 állapítja meg.” 

 

 

2.§. 

 

Ezen rendelet 2013. június 30-át lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 2 nem szavazattal  

m e g a l k o t t a  a 

 

 

15/2013. /IX. 12./ számú rendeletet 

a 2013.évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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Ócsa Város Önkormányzatának 

15/2013.(IX.10.) számú rendelet 

a 2013.évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

                                                                       1.§. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2 /2013. (II.15.) 

számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  3. §  (1) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

                                                                   „3.§. 

 

(2) A képviselő testület Ócsa Város Önkormányzat 2013.évi költségvetésének: 

 

                         Bevételi főösszegét:                             866,915,629  Ft-ban 

                         Kiadási főösszegét :                          1,065,137,629  Ft-ban 

    A hiány összegét:       198,222,000 Ft-ban  

 állapítja meg.” 

 

 

2.§. 

 

Ezen rendelet 2013. június 30-át lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  

 

 

 

3.3 napirend 

Jelentés az önkormányzat és intézményeinek 2013. első félévi gazdálkodásáról     

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az anyag a testület előtt van. 

 

Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a 

napirendet és elfogadásra javasolja a testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem lévén szavazást kér a következőkre: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. I. féléves gazdálkodásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem és 1 tartózkodó szavazat mellett 

az alábbi határozatot hozta: 

181/2013. /IX. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. I. féléves gazdálkodásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:          ----- 
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3.4 napirend 

Kiegészítő támogatás benyújtása iránti kérelem a 39/2013./VII.31./ BM rendelet alapján 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az anyag a testület előtt van. 

 

Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a 

napirendet és elfogadásra javasolja a testület felé. 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) pályázatot kíván benyújtani a 39/2013./VII.31./ BM. rendelet 2.§. /2/ bek. c./ pontja 

alapján a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 

kiegészítő támogatásra, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 

nyilatkozatokat, adminisztratív intézkedéseket megtegye. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

182/2013. /IX. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) pályázatot kíván benyújtani a 39/2013./VII.31./ BM. rendelet 2.§. /2/ bek. c./ pontja 

alapján a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 

kiegészítő támogatásra, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 

nyilatkozatokat, adminisztratív intézkedéseket megtegye. 

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

Felelős: 1.)- 2.) polgármester 

 

 

 

3.5./a napirend 

Tájékoztató az Ócsai Önkormányzat vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az anyag a testület előtt van. 

 

Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a 

napirendet és elfogadásra javasolja a testület felé. 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Jelentés az Ócsai Önkormányzat vagyongazdálkodási ellenőrzéséhez kapcsolódó 

intézkedési tervet elfogadja. 

2.) Az Intézkedési Tervben foglaltak teljesítéséről a Jegyző adjon beszámolót a 

munkaterv szerint 2013. szeptember végén tartandó képviselőtestületi ülésen.  

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 2 tartózkodó szavazat mellett az 

alábbi határozatot hozta: 

183/2013. /IX. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Jelentés az Ócsai Önkormányzat vagyongazdálkodási ellenőrzéséhez kapcsolódó 

intézkedési tervet elfogadja. 

2.) Az Intézkedési Tervben foglaltak teljesítéséről a Jegyző adjon beszámolót a 

munkaterv szerint 2013. szeptember végén tartandó képviselőtestületi ülésen.  

Határidő: 1.) azonnal  2.) 2013. szeptember végi testületi ülés  

Felelős: 1.) --   2.)  jegyző 

 

 

3.5./b napirend 

Tájékoztató az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóinak 

ellenőrzéséről 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy a tájékoztatóban benne vannak az intézkedések is? 

 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető válaszában elmondja, hogy minden ponthoz odaírták, 

hogy mikorra kell készíteni intézkedési tervet. A munkaterv szerint szeptemberben fognak 

tartani egy Felügyelő bizottsági ülést, és ezt is felveszik napirendi pontként. Úgy gondolja, 

hogy a Felügyelő bizottsági ülés után fogja beterjeszteni az intézkedéseket.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő a Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjára és költségtérítésére 

kérdez rá. 

 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető válaszában elmondja, hogy eddig a költségtérítés 30 

ezer forint volt. A belső ellenőr azt írta le, hogy túlzónak találja a költségtérítés mértékét. Úgy 

gondolja, hogy ilyen megjegyzésekhez a belső ellenőrnek nincs joga, ezt jogásztól is meg 

fogja kérdezni.  

 

Dönti Károly képviselő szerinte nem biztos, hogy akadályoskodás volt a belső ellenőr 

részéről ez a kitétel, inkább ténymegállapítás. Indítványozza, hogy a Felügyelő bizottsági 

tagok ne kapjanak költségtérítést és tiszteletdíjat. 

 

Dr. Szabó György jegyző tájékoztatást ad arról, hogy az intézkedési terv 3-as és 4-es 

pontjában van dolga a Képviselő-testületnek (költségfelosztási arány és a FEB tagjainak 

díjazása). Itt most csak abban dönt a testület, hogy ezekben milyen határidőket szab. 

Értelemszerű, hogy amikor az ügyvezető asszony az intézkedési terv alapján elvégzi a 

szükséges teendőket, minden olyan, ami testületi hatáskörbe tartozik vissza fog ide kerülni.  

 

Dönti Károly képviselő kéri, hogy majd az indítványát tárgyalják meg a vezetés és a testület 

is. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete,  

1.) mint 100 %-os tulajdonos az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi 

mérlegbeszámolóinak ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadja.  
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2.) Az Intézkedési Tervben foglaltak teljesítéséről az Ügyvezető adjon beszámolót a 

munkaterv szerint 2013. november végén tartandó képviselőtestületi ülésen.  

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 2 tartózkodó szavazat mellett az 

alábbi határozatot hozta: 

184/2013. /IX. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  

1.) mint 100 %-os tulajdonos az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi 

mérlegbeszámolóinak ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadja.  

2.) Az Intézkedési Tervben foglaltak teljesítéséről az Ügyvezető adjon beszámolót a 

munkaterv szerint 2013. november végén tartandó képviselőtestületi ülésen.  

Határidő: 1.) azonnal 2.) 2013. november végi testületi ülés  

Felelős: 1.) --    2.) ügyvezető 

 

 

3.6 napirend 

Belső ellenőri jelentés Ócsai Polgármesteri Hivatal 2012. évi gazdálkodásának 

szabályszerűségéről 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az anyag a testület előtt van. 

 

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

elfogadásra javasolja a testület felé.  

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1) az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2012. évi gazdálkodásának szabályszerűségéről szóló 

belső ellenőri jelentésében foglaltakat tudomásul veszi. 

2) A feltárt hiányosságok kijavítására szolgáló intézkedési tervet jóváhagyja. 

3) Utasítja a Jegyzőt, hogy az intézkedési terv végrehajtásáról a következő 

képviselőtestületi ülésen számoljon be. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 2 nem szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

185/2013. /IX. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2012. évi gazdálkodásának szabályszerűségéről szóló 

belső ellenőri jelentésében foglaltakat tudomásul veszi. 

2.) A feltárt hiányosságok kijavítására szolgáló intézkedési tervet jóváhagyja. 

3.) Utasítja a Jegyzőt, hogy az intézkedési terv végrehajtásáról a következő 

képviselőtestületi ülésen számoljon be. 

Határidő: 1-2.) azonnal 3.) soron következő testületi ülés 

Felelős: 1-2.) – 3.) jegyző  
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3.7 napirend 

…/2013./…/számú rendelet-tervezet a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak 

megállapításáról 

 

 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető előadja, hogy ezeket a térítési díjakat, melyek a 

táblázatban szerepelnek már tavaly elfogadta. Annyi kiegészítés van, - ami a tavalyi határozati 

javaslatba nem került bele – hogy a gimnázium menzáját és karbantartását, takarítását 

áprilistól vette át a Városüzemeltetési Kft. A táblázatban a gimnázium menzájánál az ebédnél 

a 257/268 és 326/340 összegeknél az eltérés azért van, mert a gimnáziumnál különbséget kell 

tenni a hetedikes, nyolcadikos korcsoport, illetve a gimnáziumi tanulók között. Illetve az 

eredeti helyezet, ami volt a gimnáziumban, ott lényegesen kevesebbet fizettek a dolgozók és a 

vendégétkezők. Tehát itt a gimnáziumi dolgozókat és a vendégétkezőket is áremelés fogja 

érinteni.  

 

Dr. Molnár Csaba aljegyző előadja, hogy jogszabályi változás miatt a rendelet-tervezet 3.§ 

(6) bekezdését törölni javasolja.  

 

Dönti Károly képviselő felveti, hogy a táblázatban szerepel a +10%-os és +27%-os 

haszonkulcs. Javasolja, hogy az önkormányzat intézményeinek alkalmazottaitól vegyék le a 

10 %-ot, de a vendégétkezőkéhez adjanak hozzá annyit, hogy 800 Ft-ra jöjjön ki.  

 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető elmondja, hogy néhány hónappal ezelőtt volt egy 

olyan felvetés, hogy inkább a felnőtt étkezést terheljék, ne a gyerekekét kelljen emelni. A 

költségek több mint 90 %-ban a gyermekétkezőkből állnak össze. Ha a testület úgy dönt, hogy 

a dolgozóknak ad kedvezményt, akkor elkészít egy ilyen kalkulációt is, de most erre a három 

hónapra fogadja így el a testület a díjakat.  

 

Dönti Károly képviselő előadja, hogy a vendégétkeztetés díjának megemelését az általános 

iskolára és óvodára vonatkozik. Tehát a konyha kapacitásának kihasználtsága megnövelné azt 

a létszámot, amit az ún. vendégétkeztetés kapna, így a dolgozói létszám beleférne ebbe. 

Egyetért azzal, hogy ez ne most, hanem januárban történjen.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 

feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben és a 151. § (2a) bekezdésben kapott felhatalmazása 

alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Ócsa város közigazgatási területén a gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító költségvetési szervekbe járó gyermekekre, az önkormányzati intézmények 

alkalmazottaira és külső vendégétkezőkre. 

 

2.§ 

 

(1) Ócsa Város Önkormányzata biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekétkeztetést, 

továbbá a munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. 
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(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe 

tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít 

meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

(3) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező. 

(4) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők számára 

kötelező. 

(5) Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége 

miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem 

biztosítható. 

(6) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő 

óvodások és iskolai tanulók, önkormányzati intézmények alkalmazottai és külső 

vendégétkezők esetében be kell nyújtani. 

(7) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő 

a) betegsége, 

b) szabadsága, 

c) a családtagjaival közös programban részvétele miatt. 

(8) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap 13.00 órájáig kell írásban 

lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a 

bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 

(9) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók, önkormányzati 

intézmények alkalmazottai és külső vendégétkezők étkezése az igénybevevő vagy törvényes 

képviselőjének az intézményvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg. 

(10) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap. 

 

3. § 

 

(1) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésében megjelölt 

normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív (kötelező) kedvezményeken 

túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján - további kedvezmény a gyermekeket illető 

ellátásokról szóló 8/2006. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján állapítható meg. 

(3) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény 

fenntartója évente egy alkalommal, december 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, s a 

tárgyévet követő évre vonatkozóan új térítési díjtételeket állapít meg. 

(4) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy 

az intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék 

befizetésére, valamint a mulasztás következményeire. 

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezetője 

negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a 

Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt. 

(6) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő tanulói jogviszonya, illetve óvodai 

ellátása az intézményben megszűnt. 

 (7) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, előre kell megfizetni 

minden tárgyhónap 12. napjáig. 

 

4.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, de rendelkezéseit október 1-től 

kell alkalmazni. 
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(2) Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve e törvények végrehajtására kiadott 

jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

16/2013. /IX. 12./ számú RENDELETET 

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat  

16/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete 

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról 

 

Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 

biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben és a 151. § (2a) bekezdésben kapott 

felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Ócsa város közigazgatási területén a gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító költségvetési szervekbe járó gyermekekre, az önkormányzati intézmények 

alkalmazottaira és külső vendégétkezőkre. 

 

2.§ 

 

(1) Ócsa Város Önkormányzata biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekétkeztetést, 

továbbá a munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. 

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe 

tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít 

meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

(3) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező. 

(4) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők számára 

kötelező. 

(5) Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége 

miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem 

biztosítható. 

(6) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő 

óvodások és iskolai tanulók, önkormányzati intézmények alkalmazottai és külső 

vendégétkezők esetében be kell nyújtani. 

(7) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő 

a) betegsége, 

b) szabadsága, 
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c) a családtagjaival közös programban részvétele miatt. 

(8) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap 13.00 órájáig kell írásban 

lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a 

bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 

(9) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók, önkormányzati 

intézmények alkalmazottai és külső vendégétkezők étkezése az igénybevevő vagy törvényes 

képviselőjének az intézményvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg. 

(10) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap. 

 

3. § 

 

(1) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésében megjelölt 

normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív (kötelező) kedvezményeken 

túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján - további kedvezmény a gyermekeket illető 

ellátásokról szóló 8/2006. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján állapítható meg. 

(3) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény 

fenntartója évente egy alkalommal, december 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, s a 

tárgyévet követő évre vonatkozóan új térítési díjtételeket állapít meg. 

(4) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy 

az intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék 

befizetésére, valamint a mulasztás következményeire. 

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezetője 

negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a 

Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt. 

(6) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő tanulói jogviszonya, illetve óvodai 

ellátása az intézményben megszűnt. 

 (7) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, előre kell megfizetni 

minden tárgyhónap 12. napjáig. 

 

4.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, de rendelkezéseit október 1-től 

kell alkalmazni. 

 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve e törvények végrehajtására kiadott 

jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 

 

3.8 napirend 

Tájékoztató a Halászy Károly Általános Iskola beázása kapcsán végzett felújítási 

munkálatokról 

 

 

Dönti Károly képviselő kérdezi, hogy a felújítási munkák melyik épületben történtek, a régi 

vagy az új szárnyban? 
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Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető válaszában elmondja, hogy az „A” épületben a 

tornyok melletti szárnyban a tetőtérben volt a felújítás.  

 

Dönti Károly képviselő úgy emlékszik, hogy itt már volt egyszer ezzel kapcsolatban 

felújítás.  

 

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

elfogadásra javasolja a testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a Halászy Károly Általános Iskolában történt csőtörés kapcsán keletkezett kárról és 

annak helyreállítási munkálatairól szóló Polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.  

2.) A károk teljes mértékű helyreállításához a 2013. évi költségvetés dologi kiadások  

kerete terhére 520.000 Ft-ot biztosít.  

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

186/2013. /IX. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) a Halászy Károly Általános Iskolában történt csőtörés kapcsán keletkezett kárról és 

annak helyreállítási munkálatairól szóló Polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.  

2.) A károk teljes mértékű helyreállításához a 2013. évi költségvetés dologi kiadások  

kerete terhére 520.000 Ft-ot biztosít.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

3.9 napirend 

Tulajdonos tájékoztatása az Ócsai Szociális Lakóparkba tűzifatárolók létesítéséről 

 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy tűzifatárolók létesítésére a Városüzemeltetési Kft. 

jogosult-e? 

 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető válaszában elmondja, hogy az Alapító Okirat 

lehetővé teszi a Kft-nek nagyon sok tevékenység folytatását, többek között építmények 

készítését is. Természetesen a Kft. alvállalkozókat foglalkoztat erre.  

 

Dr. Szabó György jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a társasági szerződésben az is benne 

van, hogy az ügyvezető félmillió forintos összegig vállalhat kötelezettséget, így a 

tulajdonostól kell engedélyt kérni. Kéri, hogy ne csak a vállalkozói szerződést, hanem az 

alvállalkozói szerződést is hagyja jóvá a testület. 

 

Dönti Károly képviselő úgy gondolja, hogy ehhez az egészhez az önkormányzatnak semmi 

köze. De ha már ide került a lakópark, akkor már valamilyen haszna legyen ebből a 

településnek. 
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Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető előadja, hogy kétféle haszna van ebből a 

településnek, az egyik az, hogy magasabb összeget fognak az Eszközkezelő Zrt-től kérni, mint 

amit az alvállalkozóknak fognak fizetni. A másik pedig, hogy négy alvállalkozóval kötnek 

szerződést és ezek  közül három ócsai, tehát ők elvileg Ócsára fizetnek adót. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Önkormányzat 

Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa  

1.) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel az Ócsai Lakóparkban építendő tűzifatárolók 

készítésére kötendő vállalkozói szerződést  

2.) és az annak végrehajtásához szükséges alvállalkozói szerződésben foglaltakat 

jóváhagyólag tudomásul veszi.  

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem és 2 tartózkodó 

szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

187/2013. /IX. 11./ számú határozat: 

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

tulajdonosa  

1.) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel az Ócsai Lakóparkban építendő tűzifatárolók 

készítésére kötendő vállalkozói szerződést  

2.) és az annak végrehajtásához szükséges alvállalkozói szerződésben foglaltakat 

jóváhagyólag tudomásul veszi.  

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős: 1.)-2.) polgármester 

 

 

3.10 napirend 

Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási pályázat 

kiírására 

 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) hulladékgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírásával a KÁR-

MENTOR Bt-t (5008 Szolnok, Füst Milán u.3.) bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

188/2013. /IX. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) hulladékgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírásával a KÁR-

MENTOR Bt-t (5008 Szolnok, Füst Milán u.3.) bízza meg. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

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

Felelős: 1.) --  2.) polgármester 
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Dönti Károly képviselő szavazás után megjegyzi, hogy az elkövetkező időben jónak tartaná, 

ha szemétgyűjtő zsákokat máshol is lehetne vásárolni nemcsak a Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálatán hétfő délutánonként.  

 

 

3.11 napirend 

Tájékoztatás a Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsődében 

gyermekorvos foglalkoztatásáról 

 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő felveti, több lakos is jelezte, hogy a gyermekorvosi rendelőnél 

sokan várnak, nagy a tumultus. Kérdezi, hogy lehet-e bővíteni a gyermekorvosi státuszt? 

Egyáltalán van-e státusz? 

 

Dr. Szabó György jegyző válaszában elmondja, hogy több gyermekorvosi státusz nincs, 

ennyit finanszíroz az OEP. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy nincs egy felső határ, amit ha túllépnek adnak 

státuszt? 

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy annyival nem emelkedett a korcsoportos gyermekek 

lélekszáma, hogy újabb gyermekorvosi státuszt kapjanak.  

 

Dönti Károly képviselő kérdezi a Jegyző úrtól, hogy mikortól nincs még egy szabad 

gyermekorvosi státusz? Mivel volt. Kettő gyermekorvosi státusz volt. Az egyiket 

iskolaorvosként töltötte be Dr. Vágány Valéria. 

 

Dr. Szabó György jegyző elmondja, hogy az iskolaorvosi státusz most is be van töltve. Van 

egy gyermekorvosi státusz és van egy iskolaorvosi státusz. Az iskolaorvosi státusz lett 

úgymond betöltetlen azzal, hogy elment a Vágány doktornő. Írásban fogja megadni Dönti 

képviselő úrnak a választ.  

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy nap, mint nap jár a gyermekorvosi rendelőnél és 

semmilyen tumultust nem tapasztal, legfeljebb a kritikus őszi-téli szezonban, de ilyenkor a 

felnőtt rendelésen is hasonló a helyzet.  

 

Bukodi Károly polgármester azt kéri, ha bármilyen lakossági panasz van, akkor azt rögtön 

jelezzék a titkárságra. Csak így lehet a panaszt orvosolni. Havi négy órát kell a bölcsődében 

eltölteni a Doktornőnek. Intézményvezető asszonnyal egyeztették, hogy ez milyen 

időpontokban történik.  

 

Szűcs Jánosné óvodavezető tájékoztatást ad arról, hogy egyik héten 7.00-8.00 óráig rendel, a 

másik héten pedig 15.00-16.00 óráig.  Az egészséges gyermekeket ellenőrzik ezen időszak 

alatt. A gyermekek növekedését, fejlődését, gyógyszereket, higiéniát és az étlapot ellenőrzi.  

 

Dönti Károly képviselő semmi kifogása a gyermekorvosnő munkája ellen, sőt. Ha azt veszi 

figyelembe, hogy van a gimnáziumban, óvodában, az iskolában és most már a bölcsődében, 

véleménye szerint ez az időpont alkalmas arra, hogy második gyermekorvosi státuszt 

kérjenek, ami nem lesz könnyű. 
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Bukodi Károly polgármester a következő határozati javaslatra kér szavazást: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde gyermekorvosi feladatainak ellátására Dr. Koszteleczky Mónika 

gyermekorvossal kötött szerződést jóváhagyólag tudomásul veszi.   

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

189/2013. /IX. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nefelejcs Napközi Otthonos Központi 

Óvoda és Manóvár Bölcsőde gyermekorvosi feladatainak ellátására Dr. Koszteleczky Mónika 

gyermekorvossal kötött szerződést jóváhagyólag tudomásul veszi.   

Határidő: azonnal 

Felelős: -- 

 

 

3.12 napirend 

Halászy Károly Általános Iskolában 2013/2014. tanév védőnői munkaterve 

 

 

Bukodi Károly polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett. Szavazást kér a 

következő határozati javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Halászy Károly Általános Iskolában működő védőnői szolgálat 2013/2014. évi 

munkatervét elfogadja, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a 2014.évre eső forrásoldalát az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében biztosítsa. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

190/2013. /IX. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Halászy Károly Általános Iskolában működő védőnői szolgálat 2013/2014. évi 

munkatervét elfogadja, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a 2014.évre eső forrásoldalát az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében biztosítsa. 

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

Felelős: 1.) --   2.) Polgármester 

 

 

3.13 napirend 

Ügyviteli eszközök beszerzése 

 

 

Bukodi Károly polgármester megkérdezi, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta-e a 

napirendet? 
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Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Bizottság tárgyalta és a Computer kft. ajánlatát 

elfogadásra javasolja. 

 

Bukodi Károly polgármester kéri szavazással fogadják el a határozati javaslatot. Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzésére a Computerfutár Kft. (2364 Ócsa, 

Nefelejcs u. 17.) ajánlatát fogadja el az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében 

biztosított a beruházási keret terhére.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a eszköz szállítási szerződés aláírására. 
 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 

 

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

határozatot hozta: 

191/2013. /IX. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzésére a Computerfutár Kft. (2364 

Ócsa, Nefelejcs u. 17.) ajánlatát fogadja el az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésében biztosított a beruházási keret terhére.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a eszköz szállítási szerződés aláírására. 

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

Felelős:    1.) --  2.) polgármester 

 
 

 

 

3.14 napirend 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 

 

 

Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a 

napirendet és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a  határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA Önkormányzati ösztöndíj 

pályázat 2012. évi fordulójához csatlakozik az alábbi pénzügyi tervezettel: 

 „A” pályázó       750.000,- Ft 

 „B” pályázó (új)        50.000,- Ft 

  mind összesen:     800.000,- Ft 

 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazat mellett az 

alábbi határozatot hozta: 
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192/2013. /IX. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA Önkormányzati 

ösztöndíj pályázat 2012. évi fordulójához csatlakozik az alábbi pénzügyi tervezettel: 

 „A” pályázó       750.000,- Ft 

 „B” pályázó (új)        50.000,- Ft 

  mind összesen:     800.000,- Ft 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester, pénzügyi ügyintéző 

 

 
3.15 napirend 

Helyi közlekedési közszolgáltatás pályázati kiírása 

 

 

Bukodi Károly polgármester nem kívánja kiegészíteni az előterjesztését.  

 

Dönti Károly képviselő megkérdezi, hogy van-e arról tudomásuk, hogy a jelenlegi 

szolgáltató indul-e a pályázaton? 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy biztosan fog, hiszen már 2004. év 

óta végzik a feladatot. 

A határozati javaslat elfogadását kéri: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) pályázati kiírást tesz közzé a helyi közösségi közlekedés biztosítása céljából, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati kiírást, illetve az arra történő felhívást az 

önkormányzat honlapján, önkormányzat lapjában és egy országos napilapban 

jelentesse meg. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

193/2013. /IX. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) pályázati kiírást tesz közzé a helyi közösségi közlekedés biztosítása céljából, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati kiírást, illetve az arra történő felhívást az 

önkormányzat honlapján, önkormányzat lapjában és egy országos napilapban 

jelentesse meg. 

 

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

Felelős: 1.) --   2.) polgármester 

 
 

3.16 napirend 

Támogatás az Ócsai Református Templom Alapítvány részére a műemléktemplom dísz 

kivilágítási költségeihez 

 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy ez egy visszatérő téma, támogatja a kérést.  
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Dönti Károly képviselő előadja, mint már többször, most is javasolja, hogy takarékos égők 

vásárlásával próbáljanak ezen változtatni, valamint a közvilágításra történő rákötést is 

javasolja. Ezekkel elég lenne, ha az Önkormányzat által vállalt 300 eFt-os támogatást fizetnék 

erre a célra.  Ebben a formában nem tudja elfogadni.  

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, más is feltette már ezt a kérdést, melyre legutóbb azt 

válaszolta, hogy megpályáztak egy KEOP-os közvilágítás korszerűsítési pályázatuk, abban 

megvalósítható lenne ez.  

 

Dönti  Károly képviselő véleménye az, hogy ahelyett, hogy tennének valamit, egyszerűbb 

ideküldeni a támogatási kérelmet. 

 

Buza Ernő képviselő emlékeztet arra, hogy a GB ülésen tartózkodtak ennél a szavazásnál. Az 

Ő tartózkodásának oka, hogy ez tényleg nagyon régen így megy. Még nem látták, hogy az 

egyház részéről mit tettek azért, hogy ez a költség kevesebb legyen.  Nem tartja igazságosnak, 

hogy ami szép az az egyházé, ami költség az az önkormányzaté, elismerve azt, hogy a 

templom csodálatos.  

 

Bukodi Károly polgármester a következő határozati javaslatra szavazást kér: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselőtestülete az Ócsai Református Műemlék Templom dísz- és kültéri 

biztonsági kivilágítás 2013. január 1-től és 2013. május 30-ig tartó időszakra 174.227,- Ft-al 

történő támogatására vonatkozó határozati javaslatot elvetette. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem és 3 tartózkodó szavazat mellett 

az alábbi határozatot hozta: 

194/2013. /IX. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete elvetette azon határozati javaslatot, miszerint 

az Ócsai Református Műemlék Templom dísz- és kültéri biztonsági kivilágítás költségeit 

2013. január 1-től és 2013. május 30-ig tartó időszakra 174.227,- Ft-tal történő támogassa. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     -- 
 

 

4.1 napirend 

Dönti Károly és Inczeffy Szabolcs képviselői interpellációja 

 

 

Bukodi Károly polgármester megkérdezi az interpellációt benyújtókat, hogy kívánják-e 

kiegészíteni a hozzá benyújtott interpellációjukat? 

 

Mivel nem kívánták, elmondja, hogy így Ő sem egészíti ki az arra adott válaszát.  

Megkérdezi, hogy elfogadják-e az általa adott választ. 

 

Dönti Károly és Inczeffy Szabolcs képviselők nem fogadták el az interpellációra adott 

választ. 

 

Bukodi Károly polgármester kérdezi a Képviselő-testületet, hogy elfogadják-e az 

interpellációra adott válaszát. 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem és 1 tartózkodó szavazat mellett 

az alábbi határozatot hozta: 

195/2013. /IX. 11./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dönti Károly és Inczeffy Szabolcs képviselők 

Ócsa Lakópark és Önkormányzati perek kapcsán benyújtott interpellációjára adott 

polgármesteri választ elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

6. napirend: 

Egyebek 

 

 

Bukodi Károly polgármester nem érti, hogy konkrét kérdésekre, konkrét válaszokat adott, 

mi nem volt elfogadható. Nem tud mást válaszolni, mivel tényszámok vannak. Hány család 

költözött be, hány nyertes volt, hány gyermek stb.  

 

Dönti Károly képviselő  szerint ezek a tényszámok elfogadhatóak lettek volna, de Ő két 

dolog miatt nem fogadta el. Az egyik az, hogy több sajtó szerint a Máltai Szeretetszolgálat 

lakossági fórumot hívott össze néhány képviselő jelenlétével.  Azt a választ olvassa, hogy ez 

névazonosság. Miért nem azt írták, hogy ismerkedési est? A másik az, hogy a Polgármester úr 

sajtó helyreigazítást kért az Önkormányzat nevében, akkor mutassa meg az erre vonatkozó 

testületi határozatot. Erre nem kapta meg a választ, a többivel semmi problémája sincs.  

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy a bíróság megszüntette az eljárást és költség 

nem keletkezett. A fórumot a Máltai hívta össze, nem Ő. Nem gondolja, hogy a Máltainak 

meg lenne tiltva egy lakossági fórum összehívása. Szerencsétlen elnevezés volt, mivel a 

testület által december környékén összehívott testületi ülésnek is ez a neve.  A Népszavában 

megjelent az is, hogy Ő hozatott ide ellentüntetőket, Ő vette át az interpellációt.  Az újságíró 

tájékozódhatott volna, hogy az interpellációt Pánczél Károly országgyűlési képviselő vette át, 

Dr. Szűcs Lajos állt mellette. Ő a másik oldalon állt. Honnan veszi a sajtó, hogy 

Alsópakonyról hozatott be embereket és Ő szervezte. Magánszemély foglalt területet a 

rendőrségen, de nem Ő volt az.  

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő véleménye szerint, azért mert valaki kimondja, hogy lakossági 

fórum, miért ne lenne hozzá joga. Nem egy önkormányzati levédett kifejezés az. Bárki, bárhol 

csinálhat egy lakossági fórumot.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Véleménye az, hogy azért megtévesztő a lakossági fórum, mert 

véleménye szerint elő volt írva, hogy az ócsaiaknak a befogadás miatt kell ilyen fórumot  

tartaniuk. Azért nem fogadta el ezt a választ, mert rákérdezett, hogy tervezi-e a Polgármester 

úr fórum tartását és azt válaszolta, hogy nem. Ezt hibának tartja.  

 

Bukodi Károly polgármester megalázónak tartana egy ilyen bemutatkozást. Ha szeretne a 

Képviselő úr menjen ki és mutatkozzon be. Ők nem lakóparkiak, hanem ócsaiak. Ezek az 

emberek mindennapi életükben beilleszkedtek. Itt vannak, szülőire, óvodába, iskolába járnak.  

Más helyeken itt Ócsán, mikor elkészültek a társasházak, jöttek beköltözők, de ott sem 
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tartottak lakossági fórumot.  Nem mindenki ismer mindenkit Ócsán. Még Ő sem. A Máltai 

szervezte és a cél az volt, hogy az elsőnek érkező családokat ismertették össze a később 

érkezőkkel.  Az, hogy tőlük teljesen független apparátus kit hív meg, abba nem tudnak 

beleszólni.  Erre sem tud más választ adni, mert nem Ő szervezte.  

 

Dönti Károly képviselő  az egyik, hogy nem szeretné külön választani Ócsa lakosaitól a most 

ideköltözőket, hiszen ha emlékeznek javasolta, hogy a legutolsó utcában épüljenek meg az 

ingatlanok. A másik, hogy azt olvasta, hogy lakossági fórumot tartottak és képviselők 

jelenlétében. Ő képviselő és miért nem tudott erről?  Melyik képviselő képviselőbb, mint Ő? 

Azért nem fogadta el a választ, mert számára a jogszabályi előírás szerint lakossági fórumot 

csak a Képviselő-testület tarthat.  Erre kérdezett rá, mellébeszélést nem fogad el.  

 

Bukodi Károly polgármester javasolja, hogy már ne vitázzanak ezen tovább. Bárhol laknak, 

mindenki ócsai és fogadják őket be. Az itt lakók is kerülhetnek hasonló helyzetbe, három, 

vagy négy család is költözött oda ezen részéről, az alsópakonyi részre.   

Megkérdezi, hogy egyebek témában van-e hozzászólás. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő felveti, hogy a gimnáziumi menza nem került kifestésre és nincs 

az asztalokon terítő sem.  

 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető előadja, sajnos nincs rá anyagi fedezet, nem tudja 

kifizetni.  

 

Dönti Károly képviselő elmondja, hogy a REÁL bolt körül nagyon súlyos a helyzet ott, ki 

sem lehet kanyarodni. Ha gimnáziumban a tanítás kezdődik, ez csak fokozódik. Jó lenne 

megoldást találni a gimnázium előtti dombon, vagy az árok lefedésével parkolási 

lehetőségeket kialakítani. Jó lenne, ha pályázatot tudnának erre benyújtani.  Kéri, hogy a 

kialakult állapot ellen tiltással tegyenek.  

 

Bukodi Károly polgármester előadj, hogy mindenképpen fog változni a helyzet, mert az 

üzlet adott be kérelmet bővítésre, parkoló és járdaépítésre.  Javasolja továbbá, hogy kérjenek 

árajánlatot a kis gimnázium elbontására és a jövő évi költségvetésbe tervezzék be oda egy 

parkoló kialakításának költségeit.  Ha tiltást tesznek ki, esetlegesen pedagógust fog a 

közterület-felügyelet megbüntetni.  

 

Dönti Károly képviselő szerint a fő gondot főleg a rakodás okozza. Van udvarrészük, amit 

ilyenkor használhatnának.  Ezt kellene elérni, hogy ott pakoljanak.  

 

Bukodi Károly polgármester kéri az Aljegyző urat, hogy egyeztessen az üzlet 

tulajdonosával ennek érdekében.  

 

Kardos Zoltán képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy a REÁL előtt naponta alkoholt 

fogyasztanak, vagy bolt, vagy kocsma.  

 

Buza Ernő képviselő ugyanezt szerette volna elmondani, és kiegészíteni az éjjel-nappali 

bolttal, ahol ugyanez a helyzet. 

 

dr.Molnár Csaba aljegyző elmondja, hogy fokozottan szokták ellenőrizni a közterület-

felügyelet és a rendőrség is bírságolással.  

 



 22 

Az elfogadott és tárgyalt napirendhez kapcsolódó előterjesztés és ahhoz kapcsolódó anyagok 

a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerültek. 
 

A napirendek megtárgyalása után a Polgármester az ülést bezárta.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

       Bukodi Károly             Dr. Szabó György 

        Polgármester             Jegyző 
 

 

 


