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J e g y z ő k ö n y v  

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 14. napján 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Hantos Péter képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő  

Puskás Imre képviselő 

 

Bukodi Károly polgármester Szép, jó estét kívánok mindenkinek, köszöntöm a testület 

tagjait a mai rendkívüli ülésen! Kardos Zoltán „….”, hogy dolgozik, nem tud itt lenni, de 

egyébként „….” itt vagyunk és határozatképesek vagyunk „…”. Egyetlenegy napirendi 

pontunk van majd, így szavaznunk sem kell és nem azért, mert egy van, hanem azért mert 

rendkívüli ülésről beszélünk. (A hangfelvétel a kipontozott részeken technikai okok miatt 

nehezen, hiányosan hallható.) 

 

Napirend tárgya: 
1. Tárgy: Az Egressy Gábor Szabadidőközpont helyzete 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester Szeretném a rendkívüliséget is megindokolni. Mindenekelőtt 

arról szeretném tájékoztatni a testületet, hogy Jegyző úr az én kérésemnek, vagy utasításom 

szerint járt el és küldte ki ezt a szűk szavú meghívót, amiben a rendkívüliség nem volt 

indokolva, ezt én most megteszem és pótlom.  

Tehát azért a rendkívüli testületi ülés, mert Hantos-Jarábik Klára, az Egressy Gábor 

ügyvezetőjének a velem szemben való kommunikációs viselkedése elérte azt a határt - a 

péntek esti megnyilvánulásával - amit én már nem tudok és nem is akarok egymagamban 

tolerálni és tovább vinni. Bár számos munkáltatói jogkört én gyakorlok, de mégiscsak a 

testület nevezte ki Hantos-Jarábik Klárát erre a pozícióra, éppen ezért szeretném most már ezt 

egy kicsit a testület elé is tárni, az ami itt egyébként a velem való kommunikációban és a 

rólam való kommunikációban történik és most már azt mondhatom, hogy  nagy nyilvánosság 

előtt. Ez péntek este volt az utolsó ilyen, nem az első és nem is az utolsó ilyen 

megnyilvánulása ügyvezető asszonynak és akkor azt mondtam, hogy most már akkor elég. S a 

szombat, vasárnap pihenőnap volt, ezért hívtam össze mára a testületi ülést ezzel 

kapcsolatban. Nem fogunk határozatot hozni, azért nem is készült, mert nem kívánok most 

határozatot hozni, csak tájékoztatni szeretném a testületet a jelenlegi helyzetről.  

S akkor szépen, időrendi sorrendben, nem fogom mindet elmondani, ami történt itt az elmúlt 

fél évben, vagy egy évben csak néhány dologra rávilágítanék, hogy mit is takar az, hogy a 

velem és a rólam való kommunikáció túllépett egy bizonyos határt. Azt gondolom egy olyan 

határt lépett át, amelyet egy olyan, amelyet egy maszek cégnél már, mondjuk az Ügyvezető 

asszony már ma nem dolgozna a cégnél, ahol mondjuk egyszemélyes döntés van a 

munkáltatói jogokban.  
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Nem ez volt az első eset, amikor ügyvezető asszony nem mondom, hogy szándékosan, de 

kellemetlen helyzetbe hozott engem, magát a Polgármestert nagy nyilvánosság előtt. Az első 

ilyen eset a kultúra, a Ócsai Kulturális Napok megnyitóján volt, amikoris én elmondtam a 

beszédemet, aki ott volt, az láthatott is, majd utána elmentem, hiszen egy másik rendezvényre 

mentem. Ennek ellen… És nem tudtam arról, hogy ott még valami torta is lesz, amit nekem 

kell felvágni. Bár munkaszerződésébe ügyvezető asszonynak benne van az, hogy a 

Polgármestert tájékoztatni kell és közösen együtt dolgozni és beszámolni a Kft. vezetéséről, 

hát ez általába nem történik meg, de ez most elég kínos volt, hogy azon az estén se történt 

meg. És miután én eljöttem, utána kaptam a hírt, hogy hát nekem fel kellett volna vágni egy 

tortát. És bár Ügyvezető asszony is látta, hogy nem vagyok ott, mer az első sorban szoktam 

ülni, ha ott vagyok és nem ültem ott, ennek ellenére többször, hangosan a mikrofonba 

bemondta, hogy hát akkor várjuk Polgármester urat a színpadra, jöjjön, vágja fel a tortát. 

Polgármester úr merre van? Várjuk Polgármester urat. Nyilván Polgármester úr nem volt 

sehol, hiszen nem voltam ott, hisz nem tudtam erről, hogy ott kell lennem. Nem volt egy 

egészséges helyzet. És azt gondolom, hogy ha Ügyvezető asszony látja, hogy nem vagyok ott, 

akkor, és nem is szólt erről, akkor nem csinál ilyen, nem fölfordulást, de nem csinálja ezt, 

hanem nyugtázza, hogy nem vagyok ott és kész. Nem pedig többször is bemondja a 

mikrofonba, hogy hát hol vagyok. Nyilván az emberek kerestek és hiányoltak. Nem egy 

kellemes helyzet. Ez ugye ez volt az első lépés a külső kommunikációban. 

Hogy is néz ki a belső kommunikáció, milyen hangnemben, milyen stílusban ír, beszél az 

Ügyvezető asszony. Én 10. hó 13-ánküldtem neki egy levelet, egy mondatot idéznék belőle. 

„Kérem, a részletesen számoljon be arról, hogy mivel foglalkozott 2016. 10. hó 12-én. A 

fentieket 10. hó 13. 10 óráig várom.” 10. hó 13-án reggel kapta meg Ügyvezető asszony, 

megvan, hogy hány órakor. Én azt gondoltam, hogy leírni azt, hogy előző nap mint csinált, 

nem tart sokáig. Ő jelezte, hogy rengeteg dolga van, és nem tudja megírni ezt a pár sort, amit 

most fölolvasok, egyébként ennyit tesz ki e-mailben, erre kellett várnom egy napot, tehát nem 

egy olyan nagy dolog. Tehát szeretném a testületnek még egyszer mondani, azt kértem, hogy 

részletesen számoljon be. Következő levelet kaptam. „Tisztelt Polgármester Úr! - Nyilván kis 

„p”-vel és kis „ú”-val írja most már Ügyvezető asszony régóta a megszólítást, de most 

nyelvészkedésbe ne menjünk bele. De itt van, körbe tudom adni. – „Október 13-án kézhez 

vett levelében kérte, hogy október 12-i napomról részletesen számoljak be. Az Egressy Gábor 

Nonprofit Kft. a sikeres gyermekszínházi bérletrendszere mellett szeretné elindítani felnőtt 

bérlet sorozatát is. Ezzel kapcsolatban P. Petőcz András közvetítésével - aki több színházat is 

összefog pályázati együttműködése kapcsán – tárgyaltam Budapesten ezen a napon, más, 

ebben az ügyben érdekelt személyekkel és vezetőkkel. Mivel ezek az együttműködések 

tárgyalási szinten vannak, ezért tárgyaló feleim kérték, hogy nevüket a megvalósulásig, ilyen 

jellegű beszámolóban ne említsem. Amennyiben szükséges, hogy mikor és hol ebédeltem és 

tankoltam, illetve mennyi időt töltöttem közlekedéssel dugóban, ezeket az információkat is 

készséggel rendelkezésre bocsátom.” Utolsó bekezdés már nem érdekes, hogy 8:23-kor ment 

el és váltott autóval jött vissza este fél 7-kor Ócsára. Tehát tisztelettel kérdezem a Képviselő-

testületet, tudják-e ebből a levélből részletesen, hogy Ügyvezető asszony mit csinált, hol járt? 

Tehát maró gúny, csak úgy sugárzik belőle. Azt kérdeztem, hogy részletesen számoljon be. 

Erre kapok egy ilyet, hogy „amennyiben szükséges”. Hát persze, hogy szükséges, ezt 

kérdeztem. Mikor és hol ebédeltem, tankoltam. Nem erre voltam kíváncsi, hogy hány percet 

állt a dugóban és mennyit tankolt. Tehát az eleje, tehát nem tudom, mi készül itt jövőre, hogy 

a főnökének, a munkáltatójának nem lehet tudni, hogy kivel tárgyalt. Hát ebből azt is 

gondolhatom, hogy egyébként elment a Balatonra, merthogy nem mondhatják el a tárgyaló 

felek? Mert mi készül? Merényletet szervezünk Obama ellen, vagy mi? Hogy nem lehet 

elmondani, hogy kivel tárgyalt, vagy hogy micsoda óriási színházi produkció következik, amit 

nem lehet a munkáltatójának, a munkáltatói jog gyakorlójának nem lehet elmondani, hogy mit 
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csinált. De ez a legkevesebb, tehát azt kértem tőle részletesen, erre visszaír, hogy amennyiben 

szükséges, akkor ezt részletezi. Ez a kettőnk közötti belső kommunikáció, tehát, hogy ezen a 

szinten vagyunk, hogy én kérek valamit „…” teljesen más jellegű válasz. (A hangfelvétel a 

kipontozott részeken technikai okok miatt nehezen, hiányosan hallható.) 

Ez a belső rész, említettem. Visszatérek a rólam való külső kommunikációra, ami ugye 

pénteken azt mondtam, hogy most már elég az én lejáratásomból és a kellemetlen helyzetbe 

hozásból.  

Ugye itt volt a Falu Tamás napi műsor péntek este. Testület hozzájárult ahhoz, vagyis testület 

támogatta, hogy készüljön egy könyv a 135. évfordulóra, el is készült. A hét közepén, asszem 

szerdán vagy valamikor, vagy még… vagy még előtte Virág Miklós megkereste a 

kolléganőmet a Zitát, hogy azt gondolta, hogy szeretne adni a színdarab szereplőinek egy-egy 

könyvet, a Zita, ahogy azt kell, hozzám irányította Miklóst, aki jött is, mert mentek 

Kiskunfélegyházára, vittek oda könyvet, újságot és kért tőlem. Mondtam Miklós, - hát 

megindokoltam, hogy miért - mondom én nem adok. Elment, majd másnap jött a levél 

Hantos-Jarábik Klárától, szintén a Zitának, hogy szeretne könyveket, Zita őt is hozzám 

irányította. Egyébként megint csak érdekes a kommunikáció, merthogy Ügyvezető asszony 

azt írta nekem egy levelében, hogy „…tisztelettel kérem, hogy jövőben az Egressy Gábor 

Nonprofit Kft. bármely ügyével kapcsolatban szolgálati úton, jogszerűen, közvetlenül engem, 

a Kft. ügyvezető igazgatóját keresse…”. Ő azt… a Klári mindenkit keres csak engem nem, 

tehát minden kollégámat, meg minden mást megtalál, bevet, csak éppen azt, ami a 

munkaszerződésébe van, hogy folyamatos tájékoztatás és együttműködés az marad el. Tehát 

hogy ő kioktat engem, hogy jogszerűen és szolgálati utat betartva őt keressem, nem 

beszélhetek a könyvelővel, a Rebekával, senkivel csak vele. Ő még a mai napig nem beszélt 

sem erről, sem másról velem. Na mindegy, Klári is megírta a levelét, hogy szeretne 16 

könyvet átadni a színészeknek, a fellépőknek és én visszaírtam, hogy sajnos nem tudok adni. 

Ez volt délután valamikor. Aztán eljött az este, jött a színdarab, akik ott voltak, azok 

megerősíthetik vagy cáfolhatják, nem kell hangosan, inkább magukban. Klári felállt a 

színpadra, elmesélte, hogy mennyit készültek erre a színdarabra, mennyire csodálatos volt ez 

a együttműködés a színjátszó körrel. Valamint, ugye voltak amatőr szereplők is, Virág Miklós 

volt a Falu Tamás, Rebeka volt a Zsuzsi és még a tán a Nagy Laci vagy valamelyik „Nagy” is 

szerepelt ebben a műsorban. És hát utána Ügyvezető asszony nagy nyilvánosság előtt 

folytatta, merthogy teltházról beszélnek, hogy annyian voltak a művházban, hogy Ő szeretett 

volna adni egy könyvet minden fellépőnek, de a Polgármester Úr nem adott és hogy ő ezt nem 

is érti, hogy ez hogy történik, és hát nyilván ehhez hozzá kell tenni, hogy amit én 

visszahallottam ehhez még jöttek azért a grimaszok is. Tehát, hogy valószínűnek tartom, hogy 

ott ha teltház volt, 150 széket tettek be, akkor 150 ember közül aki csak nem ismeri a 

helyzetet, az értetlenül állt, hogy hogy lehet a Polgármester ilyen gonosz. Tehát én azt 

gondolom, hogy még ha nem is ért Ügyvezető asszony azzal egyet, hogy nem adok könyvet 

akkor besétál ide, hisz bejöhet, sőt kötelessége lenne egyeztetni és beszélünk. Nem pedig úgy, 

hogy megint nem vagyok ott, kiáll és a hátam mögött ilyeneket beszél, hogy én nem adok. 

Nem adom, most nem adtam, most is váll…, válla… vállalom ezt a részét, de ez még nem 

jogosítja fel őt arra, hogy immár újra, mondom most már másodszor, nagy nyilvánosság előtt 

a Város Polgármesterét, az ő munkáltatóját negatív színben tüntesse fel. Plusz vannak ezek a 

levélkék. Tehát most nekem, tisztelt képviselő-testület ebből elegem van.  

Erről szerettem volna Önöket tájékoztatni és arról – vagy benneteket – hogy legközelebb 

bármi ilyen hasonló kis probléma lesz, hogy rólam nagy nyilvánosság előtt negatív 

értelemben beszél, vagy amit kérek azt nekem hatszor, háromszor kell kérni, mer mindig kitér 

előle, előle, akkor gyakorolni fogom a munkáltatói jogokat, testületi napirendi pontként 

fogjuk tárgyalni és mindent, amit lehet fegyelmi bizottságot, mindent fel fogok állíttatni és ki 
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fogom vizsgáltatni az ügyet. Most van elegem ebből, hogy rólam, velem egy beosztott így 

beszél.  

Köszönöm! Igazából én ennyit szerettem volna. Ha valakinek van ehhez hozzáfűzni valója, 

kérdése, véleménye, nagyon szívesen meghallgatom, mondom határozat nincs. Csak itt most 

már nekem elég ebből. Ha nincs, akkor köszönöm szépen, a testületi ülést ezennel bezárom. 

Köszönöm, hogy szántatok rám pár percet és ettől függetlenül szép estét kívánok 

mindenkinek! 

 

 

A napirend megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 

 


