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J E G Y Z Ő K Ö NY V : 

 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27. napján 16 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

 

A Képviselő-testület 7 fővel van jelen. Az ülésről távol maradt: Kardos Zoltán és Inczeffy 

Szabolcs képviselő.  

 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dönti Károly képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Török László képviselő  

 

Meghívottak: 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester a 2013. november 27-én (szerdán) 16.00 órára munkaterv 

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

testület 7 fővel jelen van és határozatképes. Az ülésről távolmaradását jelezte Inczeffy 

Szabolcs és Kardos Zoltán képviselő. Mivel Inczeffy Szabolcs képviselő úr nincs jelen az 

interpellációja automatikusan tolódik a következő testületi ülésre.  Az ülés megtartására Ócsa 

Város Önkormányzat hivatali épületében a tanácsteremben kerül sor. Kéri, tegyék meg 

észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Mivel módosító javaslat nem érkezett, szavazást 

kér a napirend elfogadására. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

225/2013./XI.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiküldött napirendet tárgyalásra 

elfogadta. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:      polgármester 
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N A P I R E N D : 
 

 

1. Napirend előtti felszólalások 

 

2. 2.          Munkaterv szerinti napirendek 

 

3. Aktuális napirendek 

   

3.1 Tárgy: …/2013./…/ számú önkormányzati rendelet a gyermekeket illető ellátásokról 

szóló 8/2006/IX.29./ önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző 

   

3.2 Tárgy: …/2013./…/ számú önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 18/2011./IX.29./számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző 

   

3.3 Tárgy: …/2013./…/ számú önkormányzati rendelet a gyermekétkeztetési és egyéb 

étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2013./IX.12./számú 

önkormányzati rendelt módosításáról 

 Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető  

   

3.4 Tárgy: Beszámoló az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi 

mérlegbeszámolóinak ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentéssel kapcsolatos 

Intézkedési Tervben foglaltak teljesítéséről 

 Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 

   

3.5 Tárgy: Jelentés a 2013. évi bankbizonylatok, kötelezettségvállalások aláírásáról, 

kapcsolódó szerződések ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentéshez 

kapcsolódó ütemterv végrehajtásáról 

 Előadó: Dr. Szabó György jegyző  

   

3.6 Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés a helyi adók behajtásának ellenőrzéséről 

 Előadó: Dr. Szabó György jegyző 

   

3.7a Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes biztosítása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.7b Tárgy: Tájékoztató a „Közszolgáltatási szerződés keretében Ócsa Város közigazgatási 

területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres 

begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” című közbeszerzés Bíráló 

Bizottságáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.8 Tárgy: Döntés a helyi közösségi közlekedés biztosítására érkezett pályázatokról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.9 Tárgy: A DPMV ZRT. által fizetendő 2012. évi bérleti díjjal szembeni kompenzációs 

elszámolás jóváhagyása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.10 Tárgy: Tűzifa juttatás a téli időszakban 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  
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3.11 Tárgy: Az október 23-i ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.12  Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület 157/2013./VI.26./ számú határozatának 

végrehajtásáról, az Ócsai Roma Nemzetiség Önkormányzat 

közfoglalkoztatottjának munkájára 

 Előadó: Dr. Szabó György jegyző  

 

4.          Interpellációk             
   

4.1 Tárgy: Inczeffy Szabolcs képviselő interpellációja 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
   

6. Egyebek 

  

7. ZÁRT ÜLÉS 

   

7.1 Tárgy: Kitüntető díjak odaítélése a 2/2011.(I.28.) sz. ÖK. rendelet az Egyes kitüntető 

díjak és adományozásuk rendjéről szóló rendelet alapján 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

7.2 Tárgy: 2013. szeptember 1-től – 2013. december 31-ig érvényes helyi nyugdíjas, és diák 

bérletre jogosultak  jóváhagyása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

7.3 Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica pályázatra érkezett támogatásáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

 

3.1 napirend tárgya: …/2013./…/ számú önkormányzati rendelet a gyermekeket illető 

ellátásokról szóló 8/2006/IX.29./ önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Dr. Molnár Csaba aljegyző előadja, hogy 2014. január 1-től az átmeneti segély, a temetési 

segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és 

önkormányzati segéllyé olvad össze. 

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 

napirendet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

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

következőkre:  

Ócsa Város Önkormányzat  

24/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete 

a gyermekeket illető ellátásokról szóló  

8/2006.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Ócsa Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 18. § (1) bekezdése, a 29. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Hatályát veszti a gyermekeket illető ellátásokról szóló 8/2006. (IX.29.) önkormányzati 

rendelet 2. §-a. 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

24/2013./XI.29./számú RENDELETÉT 

A gyermekeket illető ellátásokról szóló 

8/2006/IX.29./ önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

 

Ócsa Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 18. § (1) bekezdése, a 29. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

Hatályát veszti a gyermekeket illető ellátásokról szóló 8/2006. (IX.29.) önkormányzati 

rendelet 2. §-a. 

 

 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
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3.2 napirend tárgya: …/2013./…/ számú önkormányzati rendelet a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011./IX.29./számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet-

tervezetet és elfogadásra javasolja a testület felé.  

 

Dönti Károly képviselő a köztemetésre kérdez rá. 

 

Dr. Molnár Csaba aljegyző válaszában elmondja, hogy a köztemetést nem kell 

önkormányzati rendeletben szabályozni, mert magasabb szintű jogszabály szabályozza.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat 

25/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  

18/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Ócsa Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 45.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

Hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011. 

(IX.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a) pontjának ae)-af) pontja. 

 

2.§ 

 

Az R. 1. § a) pontja a következő ag) ponttal egészül ki: 

 

„ag) önkormányzati segély”  

 

3.§ 

 

Az R. 3. § (2) bekezdésben „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” 

szöveg lép. 

 

4.§ 

 

Az R. 6. § (1) bekezdésében az „Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál” 

szövegrész helyébe az „Ócsai Polgármesteri Hivatalnál” szöveg lép. 
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5.§ 

 

Az R. 11. címe helyébe a következő cím lép: 

 

„11. Önkormányzati segély” 

 

6.§ 

 

Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 

személyek részére önkormányzati segélyt nyújt.”  

 

7.§ 

 

Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Azokat a személyeket indokolt önkormányzati segélyben részesíteni, akik  

a) önmaguk, és családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy 

b) alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, vagy  

c) a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.”  

 

8.§ 

 

Az R. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti nem várt többletkiadás: 

a) tartós betegség, gyermek, fiatal felnőtt betegsége, baleset, orvosi kezelés, haláleset 

miatti, 

b) önhibáján kívüli munkanélkülivé válás miatti,  

c) elemi kár bekövetkezése miatti, 

d) nyugdíjkifizetés késedelme (kérelem elbírálása, rokkantsági fok megállapítása) miatti,  

e) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében felmerülő, 

f) gyermek iskolakezdésének, élelmezésének biztosítása érdekében felmerülő, 

g) gyermek fogadásának előkészítéséhez szükséges, 

h) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz szükséges, 

i) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások.” 

 

9.§ 

 

Az R. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Önkormányzati segély a (3) bekezdés a)-i) pontjában foglalt feltételek valamelyikének 

fennállása esetén annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre 

számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át, egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-át.” 
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10. § 

 

Az R. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) Az önkormányzati segéllyel kapcsolatos eljárási és egyéb szabályokat az Szt. 45. § 

vonatkozó szakaszai határozzák meg.” 

 

11.§ 

 

Hatályát veszti az R. 17.-19. §-a. 

 

12. § 

 

Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

25/2013./XI.29./számú RENDELETÉT 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Ócsa Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 45.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

Hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011. 

(IX.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a) pontjának ae)-af) pontja. 

 

2.§ 

 

Az R. 1. § a) pontja a következő ag) ponttal egészül ki: 

 

„ag) önkormányzati segély”  

 

3.§ 

 

Az R. 3. § (2) bekezdésben „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” 

szöveg lép. 

 

4.§ 

 

Az R. 6. § (1) bekezdésében az „Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál” 

szövegrész helyébe az „Ócsai Polgármesteri Hivatalnál” szöveg lép. 
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5.§ 

 

Az R. 11. címe helyébe a következő cím lép: 

 

„11. Önkormányzati segély” 

 

6.§ 

 

Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 

személyek részére önkormányzati segélyt nyújt.”  

 

7.§ 

 

Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Azokat a személyeket indokolt önkormányzati segélyben részesíteni, akik  

d) önmaguk, és családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy 

e) alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, vagy  

f) a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.”  

 

8.§ 

 

Az R. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti nem várt többletkiadás: 

j) tartós betegség, gyermek, fiatal felnőtt betegsége, baleset, orvosi kezelés, haláleset 

miatti, 

k) önhibáján kívüli munkanélkülivé válás miatti,  

l) elemi kár bekövetkezése miatti, 

m) nyugdíjkifizetés késedelme (kérelem elbírálása, rokkantsági fok megállapítása) miatti,  

n) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében felmerülő, 

o) gyermek iskolakezdésének, élelmezésének biztosítása érdekében felmerülő, 

p) gyermek fogadásának előkészítéséhez szükséges, 

q) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz szükséges, 

r) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások.” 

 

9.§ 

 

Az R. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Önkormányzati segély a (3) bekezdés a)-i) pontjában foglalt feltételek valamelyikének 

fennállása esetén annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre 

számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át, egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-át.” 
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10. § 

 

Az R. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) Az önkormányzati segéllyel kapcsolatos eljárási és egyéb szabályokat az Szt. 45. § 

vonatkozó szakaszai határozzák meg.” 

 

11.§ 

 

Hatályát veszti az R. 17.-19. §-a. 

 

12. § 

 

Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

3.3 napirend tárgya: …/2013./…/ számú önkormányzati rendelet a gyermekétkeztetési és 

egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2013./IX.12./számú 

önkormányzati rendelt módosításáról 

 

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet-

tervezetet és elfogadásra javasolja a testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: 

 

 Ócsa Város Önkormányzat  

26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

16/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

1.§. 

 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2013.(IX.12.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében az „Általános iskola” rész a következők szerint 

módosul: 

 

„Általános iskola 

tízórai: 

ebéd: 

uzsonna: 

tízórai+ebéd+uzsonna (összesen) 

 

 

81 

328 

81 

490 

 

 

 

328 

 

490 

 

 

2.§. 

 
E rendelet 2014. január 1-től lép hatályba. 
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A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

m e g a l k o t  t a  a 

  

26/2013./XI.29./számú RENDELETÉT 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

16/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

1.§. 

 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2013.(IX.12.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében az „Általános iskola” rész a következők szerint 

módosul: 

 

„Általános iskola 

tízórai: 

ebéd: 

uzsonna: 

tízórai+ebéd+uzsonna (összesen) 

 

 

81 

328 

81 

490 

 

 

 

328 

 

490 

 

 

2.§. 

 
E rendelet 2014. január 1-től lép hatályba. 

 

 

3.4 napirend tárgya: Beszámoló az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi 

mérlegbeszámolóinak ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentéssel kapcsolatos 

Intézkedési Tervben foglaltak teljesítéséről 

 

 

Dr. Gallai 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, mint 100 %-os tulajdonos az 

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóinak ellenőrzéséről szóló 

belső ellenőri jelentés kapcsolódó Intézkedési Tervben foglaltak teljesítéséről az Ügyvezető 

beszámolóját elfogadja.  

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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226/2013./XI.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 100 %-os tulajdonos az Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóinak ellenőrzéséről szóló belső 

ellenőri jelentés kapcsolódó Intézkedési Tervben foglaltak teljesítéséről az Ügyvezető 

beszámolóját elfogadja.  

Határidő:  azonnal  

Felelős:     ügyvezető 

 

 

 

3.5 napirend tárgya: Jelentés a 2013. évi bankbizonylatok, kötelezettségvállalások 

aláírásáról, kapcsolódó szerződések ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentéshez 

kapcsolódó ütemterv végrehajtásáról 

 

 

Dr. Gallai 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 2013. évi bankbizonylatok, 

kötelezettségvállalások aláírásáról, kapcsolódó szerződések ellenőrzéséről szóló belső ellenőri 

jelentés megállapításaival összefüggő intézkedési terv végrehajtásáról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

227/2013./XI.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi bankbizonylatok, 

kötelezettségvállalások aláírásáról, kapcsolódó szerződések ellenőrzéséről szóló belső ellenőri 

jelentés megállapításaival összefüggő intézkedési terv végrehajtásáról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

3.6 napirend tárgya: Belső ellenőrzési jelentés a helyi adók behajtásának ellenőrzéséről 

 

 

Dönti Károly képviselő véleménye szerint ez a táblázatos tájékoztató eléggé kozmetikázott, 

ugyanis itt az előző évhez viszonyítva adja meg a százalékokat. A maga részéről tiltakozik az 

ilyen fajta kimutatások ellen. Az anyagban az szerepel, hogy a 2012. évben a 2011. évihez 

viszonyítva valamennyi adónem vonatkozásában nőtt a helyesbített előírás. Ez így 

kozmetikázás, a képviselők munkáját nem könnyíti az ilyen fajta kimutatás. Jónak tartaná az 

éves előirányzathoz képest a teljesítést kihozni és azonnal más számok fognak szerepelni. A 

napirendet a maga részéről nem tudja elfogadni. 
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Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy a független belső ellenőr jelentése, és az általa kért 

adatokat szolgáltatták, a számok tényszámok. Azt nem tudja megmondani, hogy a belső 

ellenőr miért ezzel a tematikával állította össze az anyagot.  

 

Dönti Károly képviselő kéri, hogy a belső ellenőr az előirányzathoz szíveskedjen kimutatni a 

teljesítést, mert az a korrekt. 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók behajtásának ellenőrzéséről szóló belső 

ellenőrzési jelentés tudomásul veszi. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

228/2013./XI.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók behajtásának ellenőrzéséről szóló 

belső ellenőrzési jelentés tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

3.7a  napirend tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes biztosítása 

3.7b  napirend tárgya: Tájékoztató a „Közszolgáltatási szerződés keretében Ócsa Város 

közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres 

begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” című közbeszerzés Bíráló Bizottságáról 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, az előterjesztéshez mellékelt ütemterv szerint látja a 

testület azt a folyamatot, amíg a közbeszerzési eljárás folyamán nyertest tudnak hirdetni. A 

mostani szolgáltatónak az év végéig szól a szerződése, bárki lesz a nyertes a szolgáltatást 

január 1-ig nem tudja megkezdeni, mert a szükséges papírokat nem tudja addig bemutatni. 

Ezért lehetőség van arra, hogy a jelenlegi szolgáltatóval addig az időpontig, amíg a 

közbeszerzési eljárás nyertese el tudja kezdeni fizikálisan a munkát addig a jelenlegi 

szolgáltatóval meghosszabbítsák a szerződést.  

 

Dönti Károly képviselő a jelenlegi szolgáltatóval elégedetlen. Hetek óta nem viszik el több 

helyről a hulladékot. Már a múltkori testületi ülésen is jelezte, hogy olyan zsákokat árul a 

lakosság számára, amely teljesen használhatatlan, másik zsákot kell beletenni, hogy 

egyáltalán használható legyen. Nehezményezi, hogy zsákokat csak egy héten egyszer lehet 

vásárolni a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. Az előző szolgáltató úgy csinálta, hogy 

több különböző helyen lehetett zsákokat kapni, és azok minősége is megfelelő volt. Ha, 

ezeket a javaslatokat a szolgáltató orvosolja, és ezt elfogadja a testület, akkor tudja elfogadni 

a napirendet.  

 

Bukodi Károly polgármester kérdezi, hogy pontosan mit kellene orvosolni? 
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Dönti Károly képviselő jó lenne, ha nemcsak hétfőn tudnának vásárolni a lakosok zsákokat. 

Valamint vigyék el a szemetet azokban az időpontokban, amikor meg van hirdetve. Ha ezekre 

a dolgokra a szerződésben garanciát vállal, akkor tudja elfogadni a napirendet.  

 

Bukodi Károly polgármester azt tudja vállalni, hogy akár a holnapi nap folyamán közli a 

szolgáltatóval, hogy legyen még egy nap, vagy valahogy terjesszék ki, hogy lehessen venni 

zsákokat. 

 

Török László képviselő elmondja, neki is rossz tapasztalatai vannak a szemétszállító céggel 

kapcsolatban, negatív közhangulatot tudnak előidézni a településen. Több lakos is megkereste 

már azzal a problémával, hogy nem szállítják el a szemetet a megadott időpontban.  

 

Bukodi Károly polgármester jelezni kívánja, hogy több levelet is írt már ez ügyben a 

szolgáltatónak, ennek meg is van az írásos lenyomata egy ügyiratban. Az új területvezető is 

járt nála személyesen. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete  

1.) felhatalmazza a Polgármestert, a településen keletkező kommunális hulladék 

gyűjtéséről, szállításáról, feldolgozásáról és ártalmatlanításáról szóló határozott idejű 

szolgáltatási szerződés aláírására, illetve a 2013. június 24-én kötött szerződés 

meghosszabbítására az alábbi feltételekkel:  

1.1 A szerződés kezdő időpontja: 2014. január 1. – új szerződés megkötése esetén   

1.2 A szerződés befejező időpontja: Közszolgáltatási szerződés keretében Ócsa Város 

közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék 

rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” közbeszerzési eljárás 

sikeres és eredményes lefolytatását követően a nyertes közszolgáltató formai és 

szervezeti rendelkezésre állási képességének kialakulását követő hónap utolsó 

napja.  
2.) felhatalmazza a Polgármestert a Vertikál Közszolgáltató Zrt. (Polgárdi, Bocskai u.39.) történő 

határozott idejű szerződés aláírására.  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

229/2013./XI.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3.) felhatalmazza a Polgármestert, a településen keletkező kommunális hulladék 

gyűjtéséről, szállításáról, feldolgozásáról és ártalmatlanításáról szóló határozott idejű 

szolgáltatási szerződés aláírására, illetve a 2013. június 24-én kötött szerződés 

meghosszabbítására az alábbi feltételekkel:  

1.3 A szerződés kezdő időpontja: 2014. január 1. – új szerződés megkötése esetén   

1.4 A szerződés befejező időpontja: Közszolgáltatási szerződés keretében Ócsa Város 

közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék 

rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” közbeszerzési eljárás 

sikeres és eredményes lefolytatását követően a nyertes közszolgáltató formai és 

szervezeti rendelkezésre állási képességének kialakulását követő hónap utolsó 

napja.  
4.) felhatalmazza a Polgármestert a Vertikál Közszolgáltató Zrt. (Polgárdi, Bocskai u.39.) történő 

határozott idejű szerződés aláírására.  

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

Felelős:           1.)-2.) polgármester 
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Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a 3.7b. pontról nem kell szavazni. 

A közbeszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottságot kell felállítani, ennek tagjai a következők: dr. 

Molnár Csaba aljegyző, Farkas Marietta pénzügyi irodavezető és Tóth Róbert a KAR-

MENTOR Bt. munkatársa. 

 

 

3.8 napirend tárgya: Döntés a helyi közösségi közlekedés biztosítására érkezett 

pályázatokról 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a kiírásra egyetlen pályázat érkezett be az M-

BUSSAL Kft-től.  

 

Bukodi Jánosné képviselő kérdezi, mivel a cég veszprémi székhelyű, helyi vállalkozóval 

fognak szerződést kötni a szolgáltatásra? 

 

Dönti Károly képviselő a maga részéről pártolja a pályázatot, az árak is megfelelőek. 

Kérdezi, hogy a 65 év felettiek részére milyen kedvezmény jár? 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy a kedvezményt a rendelet szerint 

értelmezik továbbra is.  

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, az anyagban szerepel, hogy a szolgáltatás 

biztosításárhoz havonta 200.000.- Ft támogatást kér a cég. A képviselőknek nincs leírva, hogy 

mennyi a bevétel, mennyi az állam által finanszírozott támogatás, nincs leírva a rezsiköltség 

stb. Nem érti, hogy miért kér a cég 200.000.- Ft-ot havonta. Nem érti, hogy miért van egy 

uniós irányelv kimásolva a pályázatba. Azt sem érti, hogy hozzá van másolva egy autóbuszos 

személyszállító engedély és azon az szerepel, hogy az összes férőhely-kapacitása: 22 fő. 

Valamint hozzá van másolva egy 1986-os szinte olvashatatlan forgalmi engedély is. A maga 

részéről nem tudja a pályázatot elfogadni, maximum úgy, ha az időtartam kevesebb lenne, 

mint két év. 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy azért nincsenek a pályázatban kiadási számok, 

mert szerinte nem lehet azt megsaccolni, hogy egy évben mennyi üzemanyagköltségük lesz, 

mennyi lesz a bevételük stb. Egy eladott bérlet után kb. 2700 Ft támogatást kap a cég az 

államtól, de azt nem tudni előre, hogy mennyi bérletet sikerül eladni egy évben. A 

pályázatban szerepel, hogy a közszolgáltatást 2. db. busz + 1. db. tartalékbusszal szolgáltatják. 

Megjegyzi két eset lehetséges, az egyik, hogy elfogadja a testület azzal a napirendet, hogy 

kiveszik belőle az önkormányzat havi 200.000.- Ft-os támogatását, vagy nincs szerződés és 

január 1-től nincs iskolabusz.  

 

Dönti Károly képviselő véleménye szerint adjanak egy éves próbaidőt a cégnek. Figyelembe 

véve az árakat a 200.000.- forintos támogatást nem venné el a Kft-től. 

 

Dr. Szabó György jegyző tájékoztatást ad arról, hogy szerződésszegés esetén a szerződés 

felbontható a két év folyamán bármikor.  

 

Török László képviselő valószínűnek tartja, hogy a két forgalmi engedély, ami az 

pályázathoz van másolva azoknak az autóbuszoknak a forgalmija, amelyek dolgozni fognak.  
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős: 

1.)  2014. január 1-től – 2015. december 31-ig a település közigazgatási területén egyetlen 

vonalra korlátozódó helyi személyszállítási szolgáltatás közlekedési 

közszolgáltatójaként M-BUSSAL Kft-t (8200 Veszprém, Házgyári út 1. cégjegyzék 

szám: 19-09-516622)  hirdeti ki nyertesként. Különös tekintettel A személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. 24.§.(3)-(5) bekezdésében foglaltakra. 

2.)  Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

230/2013./XI.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős: 

1.)  2014. január 1-től – 2015. december 31-ig a település közigazgatási területén egyetlen 

vonalra korlátozódó helyi személyszállítási szolgáltatás közlekedési 

közszolgáltatójaként M-BUSSAL Kft-t (8200 Veszprém, Házgyári út 1. cégjegyzék 

szám: 19-09-516622)  hirdeti ki nyertesként. Különös tekintettel A személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. 24.§.(3)-(5) bekezdésében foglaltakra. 

2.)  Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

Határidő: 1.) 2014. január 1.  2.) azonnal és folyamatos 

Felelős: 1.) -   2.) polgármester 

 

 

 

3.9 napirend tárgya: A DPMV ZRT. által fizetendő 2012. évi bérleti díjjal szembeni 

kompenzációs elszámolás jóváhagyása 

 

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a 

napirendet és elfogadásra javasolja a testület felé. A bizottsági ülésen felmerült, hogy igazolja 

a DPMV Zrt. számlákkal, hogy milyen felújításokat eszközölt.  

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy a rendszer használata kétféle dologban nyilvánul 

meg: egyrészt üzemeltet, karbantart, ez a DPMV Zrt. költsége. Vannak azok a költségek, 

amelyek beruházások, felújítások, ezek a költségek elszámolhatók a bérleti díjjal szemben, és 

ezeket átszámlázza az önkormányzat felé. Megjegyzi, hogy minden felsorolt tétel mögött 

számla van, sőt Sárosi úrral és a könyvelőjével is egyeztettek e tekintetben. A számviteli és 

egyéb jogszabályoknak az átszámlázás és, hogy a bérleti díjakban ez kompenzálódik 

megfelel.  

 

Dönti Károly képviselő a beruházásoknak az ellenőrzése az ő számára akkor lenne 

megnyugtató, ha ezt az önkormányzat rendszeresen ellenőrizné. Tehát, amit a számla takar az 

tényleg ott is van. 

 

Horváth Tamás alpolgármester el kívánja mondani, az önkormányzat határozza meg, hogy 

milyen fejlesztésre költse a DPMV Zrt. a bérleti díjat. Beszámol arról, hogy abból a pénzből, 
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ami kizárólag csak fejlesztésre fordítható bérleti díj, Alsópakonyra egészséges ivóvizet 

kívánnak biztosítani. Ez már ott tart, hogy egy elő-terv is elkészült, melynek a tervezésére 

Sárosi úr megbízást is adott. Azt kérték, hogy DPMV Zrt. terveztesse meg a régi Alsópakony 

teljes hálózatát, 1. db. közkutat építsen ki, illetve vállalkozókkal vegye fel a kapcsolatot. Arról 

van szó, hogy az állam által kiépített alsópakonyi szociális lakópark vizét átviszik az út alatt, 

aki szeretne ráköthet. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy bármelyik ott lakó szintén 

ráköthessen a vízre és a csatornára. Elmondja még, hogy ahol most van az önkormányzati kút, 

a mellé egy olyan kutat fognak létrehozni, amely vezetékes ivóvizet biztosít a lakosságnak.  

 

Dönti Károly képviselő kéri, hogy olyan rákötési díj kerüljön bevezetésre, amelyet meg tud 

fizetni a lakosság.  

 

Horváth Tamás alpolgármester véleménye szerint az Alsópakonyon élőket semmivel több 

kedvezmény nem illeti meg. Nekik is azonos feltételeket kell biztosítani, mint a város 

területén belül élőknek. Függetlenül attól, hogy lényegesen drágább a városnak, az ők 

egészséges vízhez és szennyvízhez való hozzájuttatásuk. Tehát nekik drágábban tudják 

kiépíteni, de semmivel sem adhatják drágábban, mint a város területén élőknek.   

 

Bukodi Károly polgármester szerint nagyon elkanyarodtak az eredeti napirendi ponttól, kéri 

a képviselőket, hogy a napirendhez szóljanak hozzá.  

 

Dönti Károly képviselő előadja, hogy Alsópakonyon élő emberek nem azért nem 

csatlakoztak a vízhálózatra, mert nem akartak, hanem azért mert nem volt rá lehetőségük, 

mert nem volt mire csatlakozniuk. Azért, hogy a jogaik ne sérüljenek, adják meg a lehetőséget 

nekik, hogy rácsatlakozhassanak. Amennyiben nem teszik meg, akkor lehet szankcionálni.  

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ócsai vízi-közművek tulajdonosa a Dél-Pest 

Megyei Vízi-közmű Szolgáltató Zrt-vel, mint üzemeltetővel kötött üzemeltetési szerződésben 

foglaltak szerint bérleti díj fizetése kapcsán – figyelemmel a 2013. évben végzett 

fejlesztésekre és beruházásokra – keletkezett kompenzációs jegyzőkönyvet és az abban 

foglaltakat jóváhagyólag tudomásul veszi. 

  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

231/2013./XI.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ócsai vízi-közművek tulajdonosa a 

Dél-Pest Megyei Vízi-közmű Szolgáltató Zrt-vel, mint üzemeltetővel kötött üzemeltetési 

szerződésben foglaltak szerint bérleti díj fizetése kapcsán – figyelemmel a 2013. évben 

végzett fejlesztésekre és beruházásokra – keletkezett kompenzációs jegyzőkönyvet és az 

abban foglaltakat jóváhagyólag tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: -- 
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3.10 napirend tárgya: Tűzifa juttatás a téli időszakban 

 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, bár kint van három árajánlat, kéri a testületet, hogy 

jelen esetben az 1,5 millió forintos keretről szavazzon. Ezt követően szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.)  egyes Ócsán lakó, nehéz szociális helyzetben lévő családok és önálló személyek részére a 

2013-2014. téli időszakban egyszeri alkalommal természetbeni támogatásként összesen 

max. 1.500.0000,- Ft értékben tűzifát biztosít. 

2.) Az Ócsai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája munkatársainak 

közreműködésével kiválasztott rászorulók ellátása érdekében felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésben tervezett működési 

kiadások terhére 1.500.000,- Ft keretösszegig a rászorulók ellátásáról a helyi tűzifa 

kereskedők bevonásával gondoskodjon.  

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

232/2013./XI.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.)  egyes Ócsán lakó, nehéz szociális helyzetben lévő családok és önálló személyek részére a 

2013-2014. téli időszakban egyszeri alkalommal természetbeni támogatásként összesen 

max. 1.500.0000,- Ft értékben tűzifát biztosít. 

2.) Az Ócsai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája munkatársainak 

közreműködésével kiválasztott rászorulók ellátása érdekében felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésben tervezett működési 

kiadások terhére 1.500.000,- Ft keretösszegig a rászorulók ellátásáról a helyi tűzifa 

kereskedők bevonásával gondoskodjon.  

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

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

 

 

 

3.11 napirend tárgya: Az október 23-i ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1.) a Bolyai János Gimnázium osztályainak tanulóinak 2013. október 23-án nyújtott 

színvonalas műsorban történő szereplésért a Bolyai János Alapítvány számára adott 

támogatásként 30.000,- Ft-tal ismeri el. 

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

támogatások képviselőtestületi keret  előirányzatának terhére kerül sor. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

233/2013./XI.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

3.) a Bolyai János Gimnázium osztályainak tanulóinak 2013. október 23-án nyújtott 

színvonalas műsorban történő szereplésért a Bolyai János Alapítvány számára adott 

támogatásként 30.000,- Ft-tal ismeri el. 

4.) A támogatás folyósítására az önkormányzat 2013. évi költségvetés céljellegű 

támogatások képviselőtestületi keret  előirányzatának terhére kerül sor. 

Határidő:  1. pont vonatkozásában azonnal 

                   2. pont vonatkozásában azonnal és folyamatos 

Felelős:     1. pont – 

                   2. pont vonatkozásában polgármester 

 

 

 

3.12 napirend tárgya: Beszámoló a Képviselő-testület 157/2013./VI.26./ számú 

határozatának végrehajtásáról, az Ócsai Roma Nemzetiség Önkormányzat 

közfoglalkoztatottjának munkájára 

 

 

Dr. Szabó György jegyző tájékoztatást ad arról, hogy ha késve is, de megkapták a 

munkanaplót. 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsai Roma Nemzetiség Önkormányzat által 

foglalkoztatott közfoglalkoztatott munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.  

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen,1 nem és 2 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

234/2013./XI.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsai Roma Nemzetiség Önkormányzat 

által foglalkoztatott közfoglalkoztatott munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.  

Határidő: azonnal 

Felelős: -- 

 

 

 

5. napirend tárgya: Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések 

 

 

A napirendhez kérdés, észrevétel nem érkezett. 
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6. napirend tárgya: Egyebek 

 

 

Dönti Károly képviselő kérdezi, hogy igazak-e azok az értesülések miszerint az ócsai strand 

valamint a temető területére szemetet szállítanak az önkormányzat autójával? 

 

Horváth Tamás alpolgármester tájékoztatást ad arról, hogy zsidó temetői részt 

kitakarították. A strand területére a városban összegyűlt zöldhulladékot ledepózták. Mégpedig 

azért, mert annak elszállítása így nyers állapotban jelentős térfogat és többletköltség. 

Nyilvánvaló, hogy a zöldhulladék, ott összeesik, összetömörödik. Bárki kimehet és 

ellenőrizheti, hogy oda kizárólag zöldhulladék lett lepakolva, környezetbarát módon.  

 

Dönti Károly képviselő tudomása szerint a zöldhulladék elszállítására szerződése van az 

önkormányzatnak. Semmiképpen nem tudja elfogadni, hogy önkormányzati területen - akár 

időszakosan is – szemét legyen lerakva. Nem gondolja, hogy erre a képviselő-testület 

engedélyt adott volna.  

 

 

Szó szerinti jegyzőkönyv. 

 

Horváth Tamás alpolgármester: „Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, nem szemétről 

van szó. Ha a képviselő úrnak a levél meg a zöldhulladék szemét, akkor… a szemétről vannak 

véleményeink. Így van! Tehát, hogy ki, mi… és hogy szemét. Nem hiszem, hogy feltétlenül 

képviselői, illetve testületi döntés kellett volna hozzá. A képviselő-testület illetve a városnak 

azért van polgármestere, alpolgármestere, hogy bizonyos dolgokban dönthessen. Én 

felvállalom ezt a döntést, ezt én … nyugodtan fölírhatja, jegyzeteljen képviselő úr! Én 

utasítottam szóban a Városüzemeltetés vezetőjét, hogy oda depózzuk le a zöldhulladékot. 

Visszatérve arra, hogy a szemétszállítók illetve akik elviszik a zöldhulladékot, évente egyszer 

van zöldhulladék szállítás, a városban meg hetente minimum egyszer van elég zöldhulladék 

ahhoz, hogy valahova le kell tenni. Persze letehetnék mondjuk közterületen is, de nem biztos, 

hogy az jobban tetszene képviselő úrnak, de ez legyen az ő dolga. Azt hiszem, hogy ez egy 

teljesen normális, teljesen korrekt dolog, a város a saját területén depózza le és gondoskodik, 

és majd gondoskodik róla. Nem feltétlenül, akkor amikor képviselő úr elvárja ezt tőlünk. 

Majd mi el fogjuk dönteni, hogy mikor fogjuk onnan elszállítatni, mi lesz vele és 

természetesen jelezni fogjuk képviselő úrnak, hogy menjen és ellenőrizze le. De javaslom, 

hogy előtte menjen ki és nézze meg, hogy egyáltalán mit kell onnan elszállítani.”. 

 

Dönti Károly képviselő: „Jegyző úr! Kérem ennek a napirendnek ezt a részét szó szerint 

leírni és számomra megküldeni.”. 

 

Szó szerinti jegyzőkönyv vége. 

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő előadja, hogy a hivatalos kommunális szállítóval van szerződése 

az önkormányzatnak és abban lombtalanítás is van évente. 

 

Horváth Tamás alpolgármester elmondja, hogy hetente bizonyos szakaszokat levágnak 

fűnyíróval, ott is keletkezik zöldhulladék, vagy amikor gallyazni kell.  

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a PRO-RÉGIÓ járt a hivatalban két 

pályázat utólagos ellenőrzése ügyében. Az egyik a településközponttal kapcsolatos pályázat 
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volt. Mindent rendben találtak, két dologra hívták fel a figyelmet, az egyik, hogy a Spaar 

előtti téren lévő padokat le kell festeni, mert megkoptak a deszkák, valamint található ott egy 

telefonos akna, amin a térkő össze van törve, ezt ki kell cserélni. A másik pályázat a 

szemétbánya részleges rekultivációja, ott is mindent rendben találtak. Egy dolgot 

észrevételeztek, hogy az egy éves garanciális bejárást hajtsák végre (kivitelező, műszaki 

ellenőr, műszaki iroda képviselője) és ennek a jegyzőkönyvét küldjék el.  

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester zárt ülést rendel el. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

             Bukodi Károly     Dr. Szabó György 

           polgármester      jegyző 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


