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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 27. napján 

16.00  órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő képviselő  

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Inczeffy Szabolcs képviselő  

Kardos Zoltán képviselő 

Török László  képviselő 

 

Meghívottak: 

Szűcs Jánosné óvodavezető 

Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető 

 

 

A Képviselő-testület 7 fővel van jelen. Az ülésről távol maradt: Bukodi Jánosné és 

Inczeffy Szabolcs képviselő. 

 

 

Bukodi Károly polgármester A 2014. augusztus 27-én (szerdán) 16.00 órára 

munkaterv szerint összehívott képviselőtestületi ülést megnyitja. Köszönti a 

megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülésről 

előzetesen távolmaradását jelezte Dönti Károly képviselő, késését jelezte Bukodi 

Jánosné képviselő. Az ülés megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali épületében 

a tanácsteremben kerül sor Ezt követően az írásban kiküldött napirendekhez kér 

véleményt. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Szeretné, ha a Kisbíró újság különszámának 

megjelentését felvennék napirendre, hogy az induló jelöltek abban bemutatkozhassanak. 

 

Bukodi Károly polgármester: Több javaslat nem érkezett, elfogadást kér napirendre 

az alábbiak szerint: Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete az írásban kiküldött 

napirendet az alábbi kiegészítéssel tárgyalásra elfogadta. 

3.11 napirend: Ócsai Kisbíró újság különszámának megjelentetése. 

 

A Képviselő-testület 7 fővel van jelen. Az ülésről távol maradt: Bukodi Jánosné és Dönti 

Károly képviselő. 
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A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

következő határozatot hozta: 

139/2014./VIII.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete az írásban kiküldött napirendet az alábbi 

kiegészítéssel tárgyalásra elfogadta. 

3.11 napirend: Ócsai Kisbíró újság különszámának megjelentetése  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármester   

 

NAPIREND: 

 

1. Napirend előtti felszólalások 

 

2. 2.         Munkaterv szerinti napirendek 

 
 

3. Aktuális napirendek: 

 

3.1 Tárgy: Döntés „Biztonságot Ócsa lakosainak” önkormányzati egészségfejlesztési 

és prevenciós programról  

 Előadó: Horváth Tamás alpolgármester  

 

3.2 Tárgy. Helyi Választási Bizottság megválasztása     

 Előadó: dr.Szabó György jegyző     

       

3.3 Tárgy: Döntés a víziközmű szolgáltatáshoz szükséges gördülő fejlesztési terv 

elkészíttetéséről 

    

 Előadó: Bukodi Károly polgármester     

   

3.4 Előadó: Alsópakony településrész közvilágításának bővítése 

 Előadó:  Bukodi Károly polgármester 

       

3.5 Tárgy. Közvilágítási oszlop telepítése a posta és egészségház közötti út mellé     

 Előadó: Bukodi Károly polgármester     

       

3.6 Tárgy: Vasúti átjáró létesítése az Üllői útnál 
 

    

 Előadó: Bukodi Károly polgármester      

       

3.7 Tárgy: Tájékoztatás az Egressy Gábor Kft. 2013. évi gazdálkodás  

szabályszerűségének vizsgálatáról  
 

    

 Előadó: Bukodi Károly polgármester      

       

3.8 Tárgy: Beszámoló a Köztársaság téri játszótér kerítésének cseréjéről  
 

    

 Előadó: Bukodi Károly polgármester      

   

3.9 Tárgy: Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  
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3.10 Tárgy: Ócsai Gazdakör támogatási kérelme 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

3.11 Tárgy: Ócsai Kisbíró újság különszámának megjelentetése  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

4. Interpellációk       

    

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
 

 6. Egyebek 

 

 

7. ZÁRT ÜLÉS 

 

7.1 Tárgy: Bíró Béla Gézáné 2526-12/2014. számú határozat elleni fellebbezésének 

elbírálása 

 Előadó: dr. Molnár Csaba aljegyző 

 

 

3.1 napirend: Döntés „Biztonságot Ócsa lakosainak” önkormányzati 

egészségfejlesztési és prevenciós programról 

 

Horváth Tamás alpolgármester: Megkereste az ajánlattevő cég a képviselőknek már 

kiküldött anyaggal, melyet véleményezésre. Nem kívánja kiegészíteni. 

 

Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a témát és nem javasolja a 

csatlakozást a programhoz. 

 

dr. Gallai Zoltán képviselő: Nem látja azt, hogy ki tölti fel tartalommal a programot a 

másik pedig a anyagi kötöttség. Az önkormányzatnak első körben 3,5 millió forint 

költséget jelentene. Ezért az összegért másfél évig biztosított a lekérhetősége az 

adatoknak, utána évi 4.572 Ft/lakos áron biztosítanák ezt. Összességében háziorvos 

kollégáival együtt nem javasolják a csatlakozást. 

 

Bukodi Károly polgármester: További kérdés nem volt, szavazást kér a következő 

határozati javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

„Biztonságot Ócsa lakosainak” önkormányzati egészségfejlesztési és prevenciós 

programhoz nem kíván csatlakozni. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

következő határozatot hozta: 

140/2014./VIII.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Biztonságot Ócsa 

lakosainak” önkormányzati egészségfejlesztési és prevenciós programhoz nem kíván 

csatlakozni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   -- 
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3.2 napirend: Helyi Választási Bizottság megválasztása 

 

Bukodi Károly polgármester: A napirendhez kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

érkezett. Szavazást kér a következő határozati javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság 

 Tagjának:  Pappné Hajdu Katalin   2364 Ócsa, Dózsa György u.19. 

 Tagjának:  Gergelyné Kopcsó Eszter  2364 Ócsa, Viola u. 7/c  

 Tagjának:  Kerepeczki Ferenc    2364 Ócsa, Újvilág u. 9. 

 Póttagjának:  Szentkirályiné Süveges Ágnes 2364 Ócsa, Akácos u. 1.  

 Póttagjának:  Havasi István      2364 Ócsa, Falu T.u.2/a.  

megválasztja. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

következő határozatot hozta: 

141/2014./VIII.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság 

 Tagjának:  Pappné Hajdu Katalin   2364 Ócsa, Dózsa György u.19. 

 Tagjának:  Gergelyné Kopcsó Eszter  2364 Ócsa, Viola u. 7/c  

 Tagjának:  Kerepeczki Ferenc    2364 Ócsa, Újvilág u. 9. 

 Póttagjának:  Szentkirályiné Süveges Ágnes 2364 Ócsa, Akácos u. 1.  

 Póttagjának:  Havasi István      2364 Ócsa, Falu T.u.2/a.  

megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: --- 

 

 

3.3 napirend: Döntés a víziközmű szolgáltatáshoz szükséges gördülő fejlesztési 

terv elkészíttetéséről  

 

Bukodi Károly polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot. 

 

Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a témát és elfogadását 

javasolja. 

 

Török László képviselő: Megkérdezi, hogy mit jelent a gördülő fejlesztési terv 

elkészítése? 

 

dr.Szabó György jegyző: Már egy levélben megírták a DPMV ZRT-nek, hogy nem az 

önkormányzat feladata ennek a tervnek az elkészítése. Erre a válaszlevelet kiküldte az 

anyagban. Ebben a tervben fejlesztéseket kellene bemutatni 10-15 év távlatában, ahhoz 

hogy a vízi közmű kapacitás biztosítható legyen. Ez az erről szóló jogszabály alapján 

kötelező feladat. Hiába próbáltak a kiadás alól szabadulni, a hivatkozott jogszabály 

alapján az önkormányzat feladata.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Ezek a tervek, de ki fogja finanszírozni a kivitelezést.  
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dr.Szabó György jegyző: Van 700-900 mágneses szelep, ezeknek van kopása. Ez az 

bizonyos gördülő fejlesztési terv, ennek egy része ez a csere. Természetesen egy 

nagyobb volumenű fejlesztés idekerül a Képviselő-testület asztalára és itt döntenek róla.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos  

1.) felhatalmazza a polgármestert – A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

tv. rendelkezései alapján – Ócsa Város ivóvíz és csatornamű rendszerei műszaki 

állapotának dokumentálására, értékelésére és gördülő fejlesztési terv elkészítésére 

vonatkozóan a DPMV ZRT. üzemeltetővel kötendő szerződés aláírására 1.250.000,- 

Ft+ÁFA értékben.  

2.) az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtásához a szükséges forrást Ócsa Város 2014. 

évi költségvetésében dologi kiadások forrás terhére biztosítja. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

142/2014./VIII.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos  

3.) felhatalmazza a polgármestert – A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

tv. rendelkezései alapján – Ócsa Város ivóvíz és csatornamű rendszerei műszaki 

állapotának dokumentálására, értékelésére és gördülő fejlesztési terv elkészítésére 

vonatkozóan a DPMV ZRT. üzemeltetővel kötendő szerződés aláírására 1.250.000,- 

Ft+ÁFA értékben.  

4.) az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtásához a szükséges forrást Ócsa Város 2014. 

évi költségvetésében dologi kiadások forrás terhére biztosítja. 

 

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

Felelős: 1.) polgármester 2.) -- 

 

 

3.4 napirend: Alsópakony településrész közvilágításának bővítéséről 

 

Bukodi Károly polgármester:  Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.  

 

Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és javasolja a Képviselő-

testületnek a legalacsonyabb árajánlatot adó Kisduna-Vill Kft. 298.434,- Ft-os ajánlatát 

elfogadásra.  

 

Török László képviselő: Megkérdezi, hogy Alsópakonyon ez a fejlesztés melyik utat 

érinti?  

 

Bukodi Károly polgármester: Ez az az út, mely aszfaltozott és bevisz a régi 

alsópakonyi telepre. Ennek az útnak a megvilágításáról van szó. A házak között már van 

világítás, de itt nincs.  

Szavazást kér a következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Kisduna-Vill Kft.-t a 4515/4 

helyrajzi számú út közvilágítási hálózatának kiépítésével, a Wiring Kft. által készített 

620812/14-13 rajzszámú nyomvonalrajz szerint. 
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A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

következő határozatot hozta: 

143/2014./VIII.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Kisduna-Vill Kft.-t a 4515/4 

helyrajzi számú út közvilágítási hálózatának kiépítésével, a Wiring Kft. által készített 

620812/14-13 rajzszámú nyomvonalrajz szerint. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

3.5 napirend: Döntés a közvilágítási oszlop telepítése a posta és egészségház 

közötti út mellé  

 

Bukodi Károly polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.  

 

Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és a legkedvezőbb ajánlatot 

adó Kisduna-Vill Kft. 306.705,- Ft-os árajánlatát javasolja elfogadásra.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Megkérdezi, hogy miért szükséges, lakossági jelzés 

alapján?  

 

Bukodi Károly polgármester: Ezen a szakaszon, ahol este be lehet menni az ügyeletre, 

semmi közvilágítás nincs. Kéri, hogy szavazással fogadják el az alábbi határozatot: 

Ócsa Város Képviselő-testülete megbízza beadott árajánlata alapján a Kisduna-Vill Kft-

t (2330 Dunaharaszti, Kazinczy u. 24/a) a 2213 hrsz-ú úton, a katolikus templom 

sarkánál 1 db közvilágítási oszlop elhelyezésének kiviteli munkáival.  

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

következő határozatot hozta: 

144/2014./VIII.27./számú határozat: 

Ócsa Város Képviselő-testülete megbízza beadott árajánlata alapján a Kisduna-Vill Kft-

t (2330 Dunaharaszti, Kazinczy u. 24/a) a 2213 hrsz-ú úton, a katolikus templom 

sarkánál 1 db közvilágítási oszlop elhelyezésének kiviteli munkáival.  

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

3.6 napirend: Vasúti átjáró létesítése az Üllői útnál  

 

Bukodi Károly polgármester: Néhány testületi üléssel ezelőtt szavaztak erről és 

felkérték az UNITEF-SZALAMANDRA Mérnöki Iroda Kft-t, hogy tervezze meg az 

Üllői úti vasúti átjáró kialakítását 1,1 mFt összegért.  Tanulmányterv készült, mert 

fizikai és anyagi akadályok jöttek közbe. Ebből a tervből látható, hogy labirintkorlát 

nem valósítható meg és nettó 20-25 millió forintba kerülne ez a beruházás. Erre nincs 

ennyi pénzük, pályázat nincs rá. A tanulmánytervért 600 eFt-ot kér a cég, a fennmaradó 

500 eFt-ért kérjék fel a céget, hogy a másik, Székesi úti vasúti átkelőhelyre is készítsen 
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tanulmánytervet. Ezek alapján a következő Képviselő-testület meg tudja valósítani a 

kivitelezést. 

 

Dr.Gallai Zoltán képviselő: Véleménye szerint, mivel egy sínpár van Ócsán, talán 

egyszer az országgyűlésben születik olyan döntés, hogy a MÁV, vagy az állam oldaná 

meg ezt a vasúti átjárós problémát. Nagyon nagy költségvetési vonzata van egy ilyen 

egyszerű vasúti átjáró kivitelezésének, melyet önerőből egy település sem tud 

megoldani.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Megkérdezi, hogy az előző terv mennyiért készült? 

 

Bukodi Károly polgármester: Hatszázezer forintért, mert az tartalmaz egy 

hatástanulmányt, egyeztetve a hatóságokkal, hogy milyen megoldások léteznek.  Ezért 

javasolja, hogy a maradék ötszázezer forint összegben a másik átjáró vonatkozásában is 

készíttessék el ezt a tervet.  

Kéri a Jegyző urat, hogy a határozati javaslatot szövegezze meg és ismertesse, hogy 

szavazhassanak. 

 

dr.Szabó György jegyző: Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete  

1.) a 75/2014./IV.9./ számú testületi ülésen hozott döntés alapján készült Ócsa Üllői 

út (4603 j. összekötő út) vasúti gyalogos-átkelőhely létesítésének vizsgálatáról 

szóló, az UNITEF-SZALAMANDRA Mérnöki Iroda Kft. (1119 Budapest, 

Bornemissza tér 12.) által készített tanulmányt áttekintette, elfogadta és dönt 

arról, hogy a cég hasonló tanulmánytervet készítsen a Székesi úti vasúti 

gyalogos-átkelőhely létesítésének vizsgálatáról.  

2.) az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtására Ócsa Város Önkormányzat 2014. 

évi költségvetésében foglalt Beruházási keretében biztosítja a forrásoldalt. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés aláírására.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

következő határozatot hozta: 

145/2014./VIII.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete  

4.) a 75/2014./IV.9./ számú testületi ülésen hozott döntés alapján készült Ócsa Üllői 

út (4603 j. összekötő út) vasúti gyalogos-átkelőhely létesítésének vizsgálatáról 

szóló, az UNITEF-SZALAMANDRA Mérnöki Iroda Kft. (1119 Budapest, 

Bornemissza tér 12.) által készített tanulmányt áttekintette, elfogadta és dönt 

arról, hogy a cég hasonló tanulmánytervet készítsen a Székesi úti vasúti 

gyalogos-átkelőhely létesítésének vizsgálatáról.  

5.) az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtására Ócsa Város Önkormányzat 2014. 

évi költségvetésében foglalt Beruházási keretében biztosítja a forrásoldalt. 

6.) felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármester 
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3.7 napirend: Tájékoztatás az Egressy Gábor Kft. 2013. évi gazdálkodás 

szabályszerűségének vizsgálatáról  

 

Bukodi Károly polgármester: Az elkészült vizsgálat mindent rendben talált az 

Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft-nél, egyedül a nagyértékű eszközök 

leltárát kell pótlólag elkészíteni.  

Kéri az alábbi határozati javaslata elfogadását: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 100 %-os  

tulajdonosa  

1.) tudomásul veszi az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi 

szabályszerűségéről szóló független belső ellenőri jelentésben foglaltakat. 

2.) felkéri a Kft. Ügyvezetőjét a nagy értékű tárgyi eszközök jövőbeni, minden évi 

leltározására és kéri, hogy a mérlegsorokat tényleges leltárral támassza alá.   

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

következő határozatot hozta: 

146/2014./VIII.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Kft.  100 %-os   tulajdonosa  

3.) tudomásul veszi az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi 

szabályszerűségéről szóló független belső ellenőri jelentésben foglaltakat. 

4.) felkéri a Kft. Ügyvezetőjét a nagy értékű tárgyi eszközök jövőbeni, minden évi 

leltározására és kéri, hogy a mérlegsorokat tényleges leltárral támassza alá.   

 

Határidő: 1.) azonnal 2.) folyamatos 

Felelős: 1.) --  2.) Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezetője 

 

 

3.8 napirend: Beszámoló a  Köztársaság téri játszótér kerítés cseréjéről 

 

Bukodi Károly polgármester: Szőlősi Zsolt kollégája részletes anyagot készített, nem 

kívánja kiegészíteni. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Külső kinézetre ugyanolyannak látja az új kerítést, mint a 

régi, lehet, hogy a vastagsága más. Az a cég, akitől az előzőt rendelték tájékoztatta 

Őket, hogy azt a fajtát már nem gyártják, csak ezt a vastagabbat. A térfigyelő kamerán 

kell egy kicsit állítani, mert a kapuig lehet látni és pont nem látták ezt a rongálást.  

 

Dr.Szabó György jegyző: Tettek a rendőrség felé feljelentést és a biztosítónál is 

próbálnak kárigényt érvényesíteni.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Jelezte egy lakó, hogy egy ott lévő kandeláber tetejét a 

vihar leverte. 

 

Bukodi Károly polgármester: Holnap megnézik. Most volt tegnap egy utolsó 

ellenőrzés a játszótéren, mert a fenntartási időszak végére értek, mert CÉDE pályázati 

összegből építették.  Ennek emléktábláját is újra kell gyártatniuk és kitenni.  

Szavazást kér a következő határozati javaslatra: 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Köztársaság téri játszótér 

kerítés cseréjéről szóló beszámolót. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

következő határozatot hozta: 

147/2014./VIII.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Köztársaság téri játszótér 

kerítés cseréjéről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

3.9 napirend: Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme 

 

Bukodi Károly polgármester:Megkérdezi a Gazdasági Bizottság véleményét. 

 

Kardos Zoltán képviselő: A Bizottság tárgyalta és nem javasolja a Vöröskereszt 

támogatását, mert a kérelem nem tartalmaz sem összeget, sem célt.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Nem lehetne-e feléjük jelezni, hogy adják be újból így.  

 

Kardos Zoltán képviselő: A Bizottság azzal is indokolta döntését, hogy elég sok 

támogatási kérelem érkezik az önkormányzathoz, pontosítva, számszerűsítve, de nem 

így. 

 

dr.Szabó György jegyző: Ez alapján a kérelem alapján még támogatási szerződést sem 

tudnak kötni, hiszen semmi adatot nem tartalmaz.  

 

Bukodi Károly polgármester: A Gazdasági Bizottság döntését teszi fel szavazásra az 

alábbi határozati javaslattal: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 3. 

számú szervezetének – vöröskereszt tevékenysége folytatásához és rendezvények 

megtartása céljából – benyújtott támogatási kérelmét nem támogatja.  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

következő határozatot hozta: 

148/2014./VIII.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 3. 

számú szervezetének – vöröskereszt tevékenysége folytatásához és rendezvények 

megtartása céljából – benyújtott támogatási kérelmét nem támogatja.  

 

Határidő: azonnal és folyamatos  

Felelős: polgármester 
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3.10 napirend: Ócsai Gazdakör támogatási kérelme 

 

Kardos Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és a Gazdakört támogatásra 

javasolta a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester: Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért szavazást kér a 

következő határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsai Gazdakör részére az eddigi 

évekhez hasonlóan a hagyományőrző szüreti felvonulás megtartása céljából 150.000.-Ft 

összegű támogatásban részesíti Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 

meghatározott céljellegű támogatási keret terhére.  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

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

következő határozatot hozta: 

149/2014./VIII.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsai Gazdakör részére az eddigi 

évekhez hasonlóan a hagyományőrző szüreti felvonulás megtartása céljából 150.000.-Ft 

összegű támogatásban részesíti Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 

meghatározott céljellegű támogatási keret terhére.  

 

Határidő: azonnal és folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

 

3.11 napirend: Ócsai Kisbíró újság különszámának megjelentetése 

 

Bukodi Károly polgármester: A napirendet Inczeffy képviselő úr javasolta, felkéri Őt 

javaslata ismertetésére. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Többen is jelezték felé, hogy az induló jelöltek egy külön 

számban bemutatkozhassanak. Ilyen eddig minden ciklus végén volt. Javasolja, hogy 

szeptember végén jelenjen meg egy külön száma az Ócsai Kisbírónak.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: Rosszul emlékszik a Képviselő úr, mert az Ő 

indítványára nem jelent meg külön szám ebből a célból. Aki képviselő akar lenni, 

áldozzon rá, ne a várossal fizettesse meg több mint 500 eFt-ért a népszerűsítését. A 

FIDESZ megjelentetett egy választási hirdetést és még két számban is megfog. Fizetett 

választási hirdetés, egy oldal ára több mint negyvenezer forint. Erre szerződést kötött a 

FIDESZ az újság kiadójával a Mátyus Bt-vel. Arról értesült, hogy a Jobbik is 

bejelentkezett hasonló szerződésre. Azt természetesnek tartja, hogy az utolsó számban 

azoknak a névsora jelenjen meg, akiknek érvényes a jelöltsége. 

 

dr.Gallai Zoltán képviselő: Nem ért egyet az Alpolgármester úr véleményével, Ő tesz 

egy másik indítványt. Még nem zárult le a jelöltek nyilvántartásba vétele, de véleménye 

szerint mikor ez elkészül, meg lehet jelentetni az újságban.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő: Úgy gondolja, hogy arra is célzott dr. Gallai képviselő úr, 

hogy ez mégis csak egy önkormányzati lap, adófizetők pénzéből finanszírozva, nem 

magáncég lapja. A lakosságnak joga van tudni, kik indulnak.  Előrelépésnek tartja az 
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Alpolgármester úr javaslatát, hogy a névsor megjelenik. Kitart a véleménye mellett, 

hogy egy kis bemutatkozó anyagot adhassanak le ehhez.  

 

Török László képviselő: Ő is több lakostól hallott már felháborodott véleményt, azért 

mert a hirdetés megjelent és nem tudják, hogy kik gyűjtötték össze az ajánlásokat. Nem 

írták alá, hogy fizetett hirdetés.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: Alá van írva, hogy fizetett választási hirdetés. 

 

Török László képviselő: Ha ez így volt, akkor ez mindenkinek lehetősége. Nincsenek 

azonban egyenlő esélyeik.  Furcsállották az emberek ezt a hirtelen megjelenést. 

 

Horváth Tamás alpolgármester: Örömmel tölti el, hogy az emberek olvassák az 

újságot, bár ezek szerint nem elég figyelmesen. Mindenkinek joga a felháborodás. A 

környéken sehol nem jelenik meg az önkormányzati újságnak külön száma a jelöltek 

ismertetésére az önkormányzat és a választók pénzén.  Nem erkölcsös a lakosságra 

hivatkozni. Miért nincs egyenlő esély? A FIDESZ négy jelöltje saját pénzén jelentetik 

meg ezt a választási hirdetést. Anyagi áldozatot vállalnak azért, hogy megismerjék a 

jelöltjeiket. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér Inczeffy Szabolcs képviselő azon 

javaslatára, miszerint az Ócsai Kisbíró újság különszáma jelenjen meg.  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete 2 igen, 1 nem, 4 tartózkodás szavazattal 

a következő határozatot hozta: 

150/2014./VIII.27./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Inczeffy Szabolcs képviselő azon 

javaslatát, miszerint az Ócsai Kisbíró újság különszáma jelenjen meg e l v e t e t t e.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: -- 

 

 

4.napirend tárgya: Interpellációk      

  Interpelláció nem érkezett. 

 

5.napirend tárgya: Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
 Nem volt hozzászólás a napirendhez. 

 

6.napirend tárgya: Egyebek  

 

Bukodi Károly polgármester: Az Ócsán történt tűzeset kapcsán a családnak rendkívüli 

50.000,- Ft-os segélyt utalt ki. Az iskola kerítésének építése augusztus 25-én 

megkezdődött, tanévkezdésig befejeződik.  

 

Horváth Tamás alpolgármester: Megkérdezi, hogy visszatérve a választáshoz, a 

névsor megjelentéséről nem kellett volna-e szavazniuk.  
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dr.Szabó György jegyző: Nem szükséges a szavazást, mert a Helyi Választási 

Bizottság miután nyilvántartásba vette a jelölteket, lead erről egy listát megjelentetésre.  

 

Kardos Zoltán képviselő: Lakossági bejelentések alapján elmondja, hogy a temetőben 

lopják a kő kaspókat és az Üllői úti kiskapunál le van a kerítés taposva.  

 

Bukodi Károly polgármester: Ezt majd jelzik az egyházak felé, mert ők a fenntartók. 

 

dr.Gallai Zoltán képviselő: Külön választási szám megjelentetését nem javasolja, de a 

névsor közlését demokratikusnak tartja.  

 

Buza Ernő képviselő: Az Ócsán lévő egyre növekvő számú migránsok helyzetének 

megvizsgálását kéri jogilag.  Fizetnek-e utánuk és megfelelő légtérben hányan vannak. 

Sok kárt okoznak az itt lakóknak.    

 

Kardos Zoltán képviselő: A TESCO előtt lévő vöröskeresztes ruhagyűjtő tele van, 

mert előtte is már van egy halom.  

 

Török László képviselő: Tegnapi napon látta, hogy gyűjtötte össze a vöröskereszt.  

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendhez kapcsolódó előterjesztés és ahhoz kapcsolódó 

anyagok a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerültek. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                 Bukodi Károly         Dr. Szabó György 

                  Polgármester                          Jegyző 

 

 

 

 


