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J e g y z ő k ö n y v : 

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott 

üléséről. 

 

Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dönti Károly képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Inczeffy Szabolcs képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Török László képviselő 

 

Meghívottak: 
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője 

Szőkéné Barka Ágnes könyvelő 

Szűcs Jánosné óvodavezető 

Kovácsné Kovácsi Beáta általános iskola igazgatója 

Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető 

 

 

Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, hiányzik Bukodi Jánosné képviselő. Kéri, 

tegyék meg a napirenddel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.  

 

Dr. Szabó György jegyző javasolja a 2.3. napirend után felvenni az Önhibáján kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok számára pályázat benyújtása tárgy felvételét. 

Javasolja a 2.7. napirend után felvenni az Egressy Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadása napirendet. Valamint kéri felvenni a ma délben kiküldött A.S.A. ár-megállapítási 

kérelmét. 

 

Horváth Tamás alpolgármester kéri, a napirendek végére felvenni elvi hozzájárulás a Kartal 

hegyen a Pest megyei Múzeumok Igazgatósága által végzett régészeti feltárások támogatására 

tárgyat.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a napirendre. 

   

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

következő határozatot hozta: 

 

54/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeket a kiegészítésekkel együtt 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: ---- 
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NAPIREND: 

 
1. Napirend előtti felszólalások 

 

2. Munkaterv szerinti  napirendek 

  

2.1.      Tárgy:     Jelentés a 2011. évi belső ellenőrzésekről. 

            Előadó:    Fodor Pálné belső ellenőr 

 

2.2.      Tárgy:      Beszámoló az Adóügyi Iroda 2011. évi adóbeszedési eredményéről. 

            Előadó:    Táder Rozália adóügyi ügyintéző 

 

2.3    Tárgy:      …./2012.(….)rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2011. évi  

                             költségvetés  végrehajtásáról szóló zárszámadásról. 

            Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

2.4      Tárgy:   Önhibáján kívüli hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok számára pályázat 

(ÖNHIKI) benyújtása 

            Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

2.5 Tárgy:      Együttműködési megállapodás kiegészítése az Ócsai Roma Nemzetiségi 

       Önkormányzattal. 

            Előadó:    Hernádiné Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

2.6       Tárgy:      Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat javaslata a Kanadai minta 

                             alapján alapuló „család ellátási” programról. 

             Előadó:    Sándor István elnök 

 

2.7       Tárgy:       Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme. 

            Előadó:     Sándor István elnök 

 

2.8 Tárgy:      Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának  

                             elfogadása. 

            Előadó:    Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 

 

2.9       Tárgy:       Egressy Gábor Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 

            Előadó:     Jarábik Klára ügyvezető igazgató  

    

3. Aktuális napirendek   
 

3.1       Tárgy:      …/2012.(….) ÖK. rendelet-tervezet  A települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes 

kérdésekről szóló többszörösen módosított 10/1999./III.31./ sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról 

             Előadó:    Bukodi Károly polgármester   

 

3.2       Tárgy:      Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. 

            Előadó:    Bukodi Károly polgármester 
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3.3       Tárgy:      …./2012.(….) ÖK. rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott 

                             Szociális ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) számú rendelet módosításáról 

            Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

3.4       Tárgy:      …./2012.(…..) ÖK. rendelet-tervezet A tiltott, kirívóan közösségellenes 

                             magatartások szabályozásáról. 

            Előadó:    Dr. Molnár Csaba aljegyző 

 

3.5 Tárgy:      Megállapodás közrend javítása érdekében a Pest Megyei Rendőr- 

                             főkapitánysággal 

  Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

3.6      Tárgy:       Együttműködés a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvánnyal. 

                             Bukodi Károly polgármester 

 

3.7       Tárgy:      Csatlakozás az Európai Uniós Kohéziós Alapból kapható támogatások egy 

       részének felfüggesztése ellen indított tiltakozó akcióhoz. 

            Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

3.8       Tárgy:      Dabasi Polgárvédelmi Iroda 2012. évi támogatása.  

            Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

3.9      Tárgy:      Ócsai birkózó szakosztály támogatási kérelme. 

            Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

   

3.10       Tárgy:      Pénzügyi elszámolás a Polgármesteri Hivatalban elvégzett felújítási 

                            munkáiról. 

            Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

3.11     Tárgy:     Kuratóriumi tag delegálása a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványba. 

            Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

 

3.12     Tárgy:     44/2012.(III.28.) sz. ÖK. határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

            Előadó:   Bukodi Károly polgármester  

 

3.13   Tárgy:       Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményének  

      módosítására. 

           Előadó:    Inczeffy Szabolcs és Dönti Károly települési képviselők 

 

3.14   Tárgy:      Javaslat Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  Szervezeti és 

                           Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.)sz. ÖK. rendelet  

                           módosítására. 

          Előadó:    Inczeffy Szabolcs települési képviselő 

 

3.15   Tárgy:    Kardos József és Kardos Józsefné  telekalakítási tilalom törlési kérelme az 

     Ócsa, Damjanich u. 1. sz. alatti ingatlanra. 

           Előadó:   Dr. Szabó György 
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3.16   Tárgy:     Elvi hozzájárulás a Kartal hegyen a Pest megyei Múzeumok Igazgatósága 

által végzett régészeti feltárások támogatására 

           Előadó:   Horváth Tamás alpolgármester 

     

4. Interpellációk  
 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

5.1    Tárgy:  Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről            

tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás) 

    Előadó: Bukodi Károly  polgármester 

                 Horváth Tamás alpolgármester 

 

6. Egyebek 

7. ZÁRT ÜLÉS  

    

 

 

Napirend tárgya: 

2.1.      Tárgy:     Jelentés a 2011. évi belső ellenőrzésekről. 

            Előadó:    Fodor Pálné belső ellenőr 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és javasolja elfogadásra. 

 

Bukodi Károly polgármester  ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

55/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést 

elfogadja 

Határidő: azonnal 

Felelős: --- 

 

(Bukodi Jánosné képviselő megérkezett az ülésre. A Képviselő-testület 9 fővel van jelen.) 

 

 

Napirend tárgya: 

2.2.      Tárgy:      Beszámoló az Adóügyi Iroda 2011. évi adóbeszedési eredményéről. 

            Előadó:    Táder Rozália adóügyi ügyintéző 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és javasolja elfogadásra. 

 

Dr. Szabó György jegyző beszámol arról, hogy kiküldésre kerültek az ismételt felszólítások 

azoknak, akik nem tettek eleget az adófizetési kötelezettségüknek. A levél mellékletét képezi 
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egy levél is, amely tartalmazza, hogy megjelenteti az önkormányzat azokat az 

adótartozásokat, amelyek meghaladják az 1000 forintos mértéket, erre az összes jogi 

lehetőség fennáll. Jelen pillanatban Ócsa város önkormányzata 42 millió forintos gépjármű 

adóhátralékot tart nyilván.  

 

Török László képviselő elmondja, az anyagban szerepel, hogy munkabér és nyugdíjletiltást 

kezdeményeztek a nem fizetőkkel kapcsolatban. Kérdezi, hogy ez milyen számarányt jelent?  

 

Táder Rozália adóügyi irodavezető írásban meg fogja válaszolni a kérdést.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

56/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Adóügyi Iroda 2011. évi adóbeszedési 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: --- 

 

 

Napirend tárgya: 

2.3    Tárgy:      …./2012.(….) rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2011. évi  

                             költségvetés  végrehajtásáról szóló zárszámadásról. 

            Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy Marosi Gizella könyvvizsgáló, kamarai 

tag záradékában a következő áll: „az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. Rendeletben foglaltak és 

az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített 

összevont éves költségvetési beszámoló Ócsa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése 

teljesítéséről, a 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről 

megbízható és valós képet ad.”.  

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és javasolja elfogadásra. 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 

napirendet. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 
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57/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 

2. Ócsa Város Önkormányzat a 2011. évi módosított pénzmaradványát 97.136 eFt 

összeggel jóváhagyja. 

3. Az intézmények előirányzat maradványait elvonja. 

4. Az önállóan működő intézmények 2011. évi beszámolóit jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a rendelet-tervezetre. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal    

m e g a l k o t t a  a   

   

12/2012. /IV. 27./ ÖK. RENDELETÉT 

Ócsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés végrehajtásáról  

szóló zárszámadásról 

 

 

Napirend tárgya: 

2.4      Tárgy:   Önhibáján kívüli hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok számára pályázat 

(ÖNHIKI) benyújtása 

            Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy tavaly is pályáztak, akkor 40 millió 

forint támogatásban részesültek. Most kiírta a Belügyminisztérium újra a pályázatot, újra lehet 

jelentkezni.  

 

Dr. Szabó György jegyző tájékoztatást ad arról, hogy azért csak most lett kiküldve az anyag, 

mert április 23-án lehetett elérni a kiírást, április 30-ig viszont be is kell nyújtani a pályázatot.  

 

Dönti Károly képviselő elmondja, jelen napirend is azok közé tartozik, ahol nem fog 

szavazni. Az Ügyrendi Bizottsági ülésen már említette, egyre gyakoribbá vált az, hogy nem 5 

napos határidővel kapják meg a képviselők az anyagot, hanem ad hoc, a mostani napirend 

anyagát is ma kapták meg. Bejelenti, hogy sem tárgyalni, sem szavazni nem kíván a 

napirendről.  

 

Bukodi Károly polgármester megdöbbenti az a tény, hogy egy ÖNHIKI pályázatban Dönti 

képviselő úr nem kíván szavazni, személyes érzelmeket visz bele. A tegnapi napon ezen 

dolgozott mindenki, hogy ezt előkészítse, mivel 23-án volt elérhető az anyag. Ezt követően 

ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (1 fő nem szavazott) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 
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58/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról 

1) Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország 2012. évi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja 

alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi  

támogatására. 

2) Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi  támogatásának igényléséhez a fenti 

törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 I.  a)  a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy 

a feletti. 

x 

   b)  a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti, 

és a ............... székhelyű körjegyzőséghez tartozik. 

 

   c)  a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti 

és körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2. pontja szerint 

felmentéssel rendelkezik. 

 

   d)  megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel 

nem releváns. 

 

 II.  a)  A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséből  bevételt nem  tervez. x 

   b)  Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel 

nem releváns. 

 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 

költségvetési rendeletét 103.125 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 

fogadta el.  

x 

IV.  a)  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem 

kötelezett. 

 

   b)  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 

kötelezett. 

x 

   c)  Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását 

a könyvvizsgáló elfogadta. 

x 

   d)  Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását 

a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el. 

 

 

V.  Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §. (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek megfelel.  

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

2.5 Tárgy:      Együttműködési megállapodás kiegészítése az Ócsai Roma Nemzetiségi 

       Önkormányzattal. 

            Előadó:    Hernádiné Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 
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Hernádiné Farkas Marietta pénzügyi irodavezető előadja, hogy a törvényi változásoknak 

megfelelően került átdolgozásra az együttműködési megállapodás.  

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és javasolja elfogadásra. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

59/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési 

Megállapodást elfogadja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 

Határidő: 1. pont vonatkozásában:  azonnal 

                        2. pont vonatkozásában:  folyamatos 

Felelős: 1. pont vonatkozásában:   --- 

                        2. pont  vonatkozásában:   polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

2.6       Tárgy:      Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat javaslata a Kanadai minta 

                             alapján alapuló „család ellátási” programról. 

             Előadó:    Sándor István elnök 

 

 

Halász Mária családgondozó elmondja, hogy ez a családos ellátási program kanadai mintára 

tavaly jutott eszébe, amikor önkéntesként járta a VIII. kerületet és látta, hogy milyen 

körülmények között élnek az emberek. Ekkor jött az ötlet kezdjenek el gondolkodni azon, 

hogy építsenek egy átmeneti családi szállót. Példaként felhozza, hogyha van egy család és 

kirakják őket az önkormányzati bérlakásukból, akkor anya anyaotthonba kerül, az apa 

akárhova, szétmegy a család. Ezért gondolták, hogy a hátrányos helyzetben élő embereket 

segítsék, munkahelyet is teremtenek egyúttal, ill. visszaintegrálják őket a társadalomba, 6-18 

hónapos intervallumos időszakban, amikor képzéseket is kapnának, ill. egy önellátó 

gazdaságot szeretnének létrehozni. Azért pont Ócsa településre jöttek, mert Sándor István 

elnök urat ismeri és szóba került ez a program. 

 

Bukodi Károly polgármester kérdezi, hogy mi ebben a programban Ócsa szerepe? 

 

Halász Mária családgondozó válaszában elmondja, hogy telket szeretnének, ahová 

építkezhetnének, ill. kellenének olyan területek, ahol tudnák a mezőgazdasági termelést és az 

állattenyésztést folytatni.  

 

Bukodi Károly polgármester javasolja, a jegyző megbízását, hogy a következő testületi 

ülésre adjon tájékoztatást, rendelkezik-e az önkormányzat a célra megfelelő építési területtel. 

Ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

60/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

kérésére a Kanadai minta alapján alapuló „család ellátási” programmal kapcsolatban felkéri a 

Jegyző urat, hogy a következő képviselőtestületi ülésen adjon tájékoztatást rendelkezik-e az 

önkormányzat a célra megfelelő építési területtel. 

Határidő:  következő testületi ülés időpontja 

Felelős:     jegyző  

 

 

Napirend tárgya: 

2.7       Tárgy:       Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme. 

            Előadó:     Sándor István elnök 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az elnök úr 100.000.- Ft támogatást kér egy 

előre még nem konkretizált időpontban tartandó rendezvényre. A gyakorlat az, hogy konkrét 

esemény, konkrét költségvetés és annak a kiegészítése. Szerinte csak a konkrét kulturális 

program ismeretében tudja támogatni az önkormányzat a kérelmet. Ezt követően ismerteti a 

határozati javaslatot és szavazást kér rá.  

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

61/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1.) a konkrét kulturális program ismeretében tudja csak támogatni az Ócsai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét. 

2.) a támogatási szerződés megkötését megelőzően számba kell venni az Önkormányzat 

likvid helyzetének biztonságát. 

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

Felelős:     2.     pont vonatkozásában:      polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

2.8 Tárgy:      Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának  

                             elfogadása. 

            Előadó:    Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és javasolja elfogadásra. 

 

Török László képviselő kérdezi, van-e olyan terve a Kft-nek, amivel bevételhez juthatna? 

 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető válaszában elmondja, hogy jelen állás szerint a 

dolgozók fele januártól nem a kft-nél lesz. A konyhai dolgozókkal, amit lehetett eddig 
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megoldottak, de nem biztos, hogy a jövőben náluk marad a szociális étkezés. A 

rendezvényekre szívesen főznek, de ehhez sok beruházásra lenne szükségük. A fűnyírásból a 

mínusz másfél millió forintot nem fogják tudni ledolgozni.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

62/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft 

2011. évi mérlegbeszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

2.9       Tárgy:       Egressy Gábor Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 

            Előadó:     Jarábik Klára ügyvezető igazgató  

 

 

Török László képviselő jelezni kívánja, hogy az Egressy Gábor Kft. száz százalékban 

önkormányzati tulajdonú, de nem talált eredmény-levezetést ill. közhasznúsági beszámolót. 

 

Dr. Szabó György jegyző válaszában elmondja, hogy minden anyagot, amit megkaptak az 

ügyvezető asszonytól kiküldtek a testület részére.  

 

Török László képviselő szerint a későbbiekben problémát fog jelenteni, hogy nincs 

közhasznúsági beszámoló.  

 

Dönti Károly képviselő a napirendnél nem kíván szavazni. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó (1 fő nem szavazott)   

szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

63/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egressy Gábor Nonprofit Kft. 2011. évi 

mérlegbeszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: ---- 
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Napirend tárgya: 

3.1       Tárgy:      …/2012.(….) ÖK. rendelet-tervezet  A települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes 

kérdésekről szóló többszörösen módosított 10/1999. /III. 31./ sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról 

             Előadó:    Bukodi Károly polgármester   

 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy megváltozott a Kormány 

álláspontja és április 15-től megváltoztatta azt a törvényt, amit decemberben arra hozott, hogy 

nem lehet díjat emelni. Az A.S.A. Kft. javaslata 350.- Ft + Áfa és 237.- Ft + Áfa összeg.  

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és 

hosszas vita után javasolja elfogadásra.  

 

Török László képviselő kérdezi, hogy visszamenőlegesen lehet-e árat emelni, rendeletet 

módosítani? 

 

Dr. Szabó György jegyző válaszában elmondja, hogy nem visszamenőleges emelésről van 

szó, a jogszabály azt teszi lehetővé, hogy 2012. április 15-től alkalmazzák az új díjakat. Az 

A.S.A. kft. 2012. május 1-jétől kívánja alkalmazni az új árakat. Azok a díjak, amiket 

elfogadott az önkormányzat, és amik nem léphettek hatályba, azok a díjtételek 340.- Ft, ill. 

230.- Ft volt. Ez azt jelenti, hogy ezek a díjtételek nem lettek alkalmazásban ill. nem lesznek 

alkalmazásban január 1-től, április 30-ig. Nem visszamenőlegesen alkotja meg a rendeletet a 

testület, hanem az akkori 340.- Ft, ill. 230.- Ft-tal szemben az A.S.A. Kft. azt kéri, hogy most 

350.- Ft-ot, ill. 237.- Ft-ot szavazzon meg a testület, mert ez a különbség (7 és 10 forint) ez 

kompenzálni fogja neki az első négy hónapban kiesett különbségét.  

 

Dönti Károly képviselő a napirendnél nem kíván szavazni. 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a rendelet-tervezetre.  

 

 

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

szavazott)  szavazattal  m e g a l k o t t a  a  

 

 

13/2012. /IV. 27./ ÖK. RENDELETÉT 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló többszörösen módosított  

10/1999. /III. 31./ sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bukodi Károly polgármester kéri a testülettől, hogy a következő testületi ülésig 

gondolkozzanak el azon, hogy mi lesz a szelektív hulladékgyűjtéssel. Ugyanis óriási gondok 

vannak ezzel kapcsolatban. A vasútállomásnál a szelektív hulladékgyűjtő rendszeresen tele 

van veszélyes és háztartási hulladékkal. Az önkormányzat alkalmazottai szedik ki onnan, a 

nem odavaló dolgokat. Nyáron ez fokozódni fog majd a Spárnál is. Ezt hosszútávon nem lehet 

fenntartani. Megfontolandónak tartja a háznál való szelektív hulladékgyűjtés bevezetését.  
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Napirend tárgya: 

3.2       Tárgy:      Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. 

            Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy januárban változott a Közbeszerzési törvény és a 

Szabályzatot újra kellett írni.  

 

Dönti Károly képviselő elmondja, hogy az ajánlatkérőkkel van a legfőbb gondja. Általában a 

tulajdonos szokott beruházni és ő szokott ajánlatot kérni a saját beruházását illetően. Nem 

tudja elképzelni, hogy mit keres az ajánlatkérők során a Bíráló Bizottság és a szakértő, ez 

teljesen oda nem illő. Az, hogy a Képviselő-testület, az, hogy a polgármester az világos. A 

másik dolog, - ezt a polgármester védelmében mondja – hogy a levezénylést illetően nagyon 

jelentős jogkörrel rendelkezik, szinte pótolja a korábbi Településfejlesztési bizottság 

hatáskörét. Ezt mindenképpen csökkentené. A szabályzatot nem tartja elég kimunkáltnak, 

örülne ha ebben még „futnának egy kört”, jelen formában nem tudja elfogadni.  

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy szakértők végezték a munkát, 

jogszabálynak megfelelően adták meg a polgármester, a Képviselő-testület feladatait. Bíráló 

Bizottságnak lennie kell, ez előírás.  

 

Dönti Károly képviselő elmondja, hogy a polgármester úr említi, hogy szakértők készítették 

és jogszabályokon alapszik, pont ezt nem látja, hivatkozva van rá, de nincs feltüntetve. A 

Bíráló Bizottság az ajánlatokat elbírálja, nem bekéri (II. fejezet 4.§.). 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

64/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ócsa Város Közbeszerzési Szabályzatát 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: ---- 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.3       Tárgy:      …./2012.(….) ÖK. rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott 

                             Szociális ellátásokról szóló 18/2011. (IX. 29.) számú rendelet módosításáról 

            Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és elfogadásra javasolja a testület felé. 

 

Buza Ernő képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és 

elfogadásra javasolja a testület felé. 
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Bukodi Jánosné képviselő kérdezi, hogy a továbbiakban mi mindenre lesz szükség ahhoz, 

hogy ilyen járandóságot kapjon valaki? Kérdezi még, hogy aki ezentúl nem fogja kapni, az 

milyen határidővel lesz kiértesítve? 

 

Dr. Molnár Csaba aljegyző válaszában elmondja, hogy egy hónapos kifutási ideje lesz. Az 

előterjesztés is tartalmazza, hogy kétfajta ápolási díj van az alanyi jogon járó és a 

méltányossági. Az alanyi jogon járó ápolási díjat egy szakértői bizottság állapítja meg, a 

méltányossági vonatkozásában egy lehetőségről van szó, amit a Képviselő-testület 

rendeletben lehetővé tett.  

 

Bukodi Jánosné képviselő kérdezi, hogy aki alanyi jogon kapja az ápolási díjat, milyen 

betegnek kell lennie? 

 

Dr. Molnár Csaba aljegyző előadja, hogy súlyosabbak fokú betegek, mint a méltányossági 

ápolási díjat kapók.  

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy akinek alanyi jogon jár az ápolási díj, annak 

Sződligetre kell elmennie egy bizottság elé, aki dönt arról, hogy jár-e neki az ápolási díj. A 

méltányossági ápolási díj tekintetében a Képviselő-testület dönt. A méltányossági ápolási díj 

tekintetében az összeg tavaly közel 19 millió forint volt, (58 fő), ez után semmilyen állami 

támogatás nem jár.  

 

Bukodi Jánosné képviselő kérdezi, hogy mi lesz azokkal az emberrel, aki fekvőbeteg, nem 

tudják elvinni Sződligetre és eddig méltányosságból kapták utána az ápolási díjat? 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy eddig is a három hónapon túl lévő 

fekvőbetegekről volt szó. Úgy gondolja, hogy akik valóban olyan betegek, azok elmennek 

Sződligetre a bizottság elé.  

 

Dr. Szabó György jegyző véleménye szerint azok az emberek, akik nem tudják felkeresni a 

Bíráló Bizottságot, ott már született olyan kórházi zárójelentés és egyéb orvosi dokumentum, 

amelyeknek az elvitele – akár az ápolást végző személytől – elegendő ahhoz, hogy 

megállapíthassák, hogy valóban jogosult az alanyi jogon járó ápolási díjra. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő elmondja, hogy az előterjesztésben az szerepel, hogy 58 főnek 

biztosítanak méltányossági ápolási díjat. A következő bekezdés azt tartalmazza, hogy 

„Fentiekkel szemben sok olyan ápolt van, aki havi rendszerességgel saját lábán, kerékpárral 

… stb.”  Polgármester felsorolt pár embert, aki esetlegesen visszaél a méltányossági ápolási 

díjjal – megjegyzi ez sem biztos. Túl drasztikusnak tartja azt, hogy egyből megszűntessék az 

egész méltányossági ápolási díjat. 

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy a méltányossági ápolási díjat abból a 

pénzből fizetik, ami nincs. Más településeken is észrevették, hogy ezzel visszaélnek az 

emberek.  

 

Dr. Szabó György jegyző szerint igazából nem kerülnek ki ezek az emberek az ellátásból, de 

akinek az egészségi állapota indokolja az alanyi jog megnyílik előtte, ha meg alanyi jogon 

nem jogosult ápolási díjra, akkor vannak még e mellett más szociális segítési lehetőségek a 

rendszerben.  
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Dönti Károly képviselő elmondja, problémái vannak ezzel a dologgal, mert ha a napi sajtót 

figyelik, akkor azt látják, hogy a „combközépen levágott lábú betegnek” 36 %-os 

rokkantságot állapítanak meg, noha a 40 %-nál kapja a 23.000.- Ft-ot, másképp kiesik a 

rendszerből.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a rendelet-tervezetre.  

 

 

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

m e g a l k o t t a  a    

14/2012. /IV. 27./ ÖK. RENDELETÉT  

A pénzbeli és természetben nyújtott Szociális ellátásokról szóló  

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

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.4       Tárgy:      …./2012.(…..) ÖK. rendelet-tervezet A tiltott, kirívóan közösségellenes 

                             magatartások szabályozásáról. 

            Előadó:    Dr. Molnár Csaba aljegyző 

 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet-

tervezetet és elfogadásra ajánlja a testület felé.  

 

Török László képviselő hiányolja a rendelet-tervezetből a hangoskodásra és a nyitva tartásra 

vonatkozó szankciókat. 

 

Dr. Molnár Csaba aljegyző válaszában elmondja, hogy a csendháborítás vonatkozásában a 

Szabálysértési törvény rendelkezik, és amiről a Szabálysértési törvény rendelkezik, azt a helyi 

rendeletbe nem foglalhatják bele, ez a rendőrség hatáskörében marad továbbra is.  

 

Bukodi Jánosné képviselő kérdezi, hogyan lehet ellenőrizni az egyedi fűtéssel rendelkező 

ingatlanok esetében, hogy ki mivel fűt? Mivel tudva levő, hogy a településen is többféle oda 

nem illő dologgal fűtenek. Valamint a tűzgyújtási tilalom mennyire van betartva? Valamint a 

lakcímbejelentés szankcionálására kérdez rá. 

 

Dr. Molnár Csaba aljegyző válaszában elmondja, hogy a lakcímbejelentéssel kapcsolatos 

dolgok hatályban vannak, működik is. A többi kérdés vonatkozásában úgy gondolja, hogy 

jobb ha szabályozzák, mintha nem. Megadják a lehetőséget arra vonatkozóan, hogy helyszíni 

szemlét tartsanak. 

 

Dönti Károly képviselő az Ügyrendi bizottsági ülésen is említette, hogy a rendelet 

megalkotását szükségesnek tartja, mivel elkerül a szabálysértés a járásokhoz, de ez a tiltott, 

kirívóan közösségellenes magatartás kérdése, amennyiben nincs taxatíve felsorolva, akkor 

teljesen szubjektív megítélés alá esik.  

 

Török László képviselő attól tart, hogy a bejelentési lehetőséget mérlegelni igen nehéz lesz, 

hogy mi a kirívóan közösségellenes.  
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Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy az új önkormányzati törvény azt mondja ki, hogy az 

egyes magatartásokat az önkormányzat képviselő-testülete nyilváníthatja kirívóan 

közösségellenes magatartásnak. Ez alapján tudnak csak helyi önkormányzati rendeletet 

alkotni. Az önkormányzati törvény használja ezt a kifejezést, hogy kirívóan közösségellenes. 

Semmi más nem történt, csak a már eddig a testületek által többszörösen elfogadott 

szabálysértési tényállásokat – mivel ezek ma már nem állhatnak fent – egyszerűen átemelték 

ide. Új magatartások csupán a piros betűvel jelzettek. Tájékoztatást ad arról, hogy a mai napig 

rengeteg bejelentés érkezik, ezek között sok a nem megalapozott. A bejelentéseket ellenőrzik 

minden esetben. Elmondja még, hogy többször sérelmezték képviselők, hogy nem tudnak 

eleget tenni egy önkormányzati rendeletnek. Jelen rendelet adja meg azt a fegyvert a hivatal 

kezébe, a közterület-felügyelők kezébe, hogy valóban érdemben fel tudjanak lépni a 

ténylegesen bizonyított magatartásokkal szemben. A közterület-felügyeletnek nem az a célja, 

hogy pénzbehajtókként működjenek, elsődlegesen figyelmeztetnek, megpróbálják megelőzni 

a nem megfelelő magatartást és a legvégső esetben fognak bírságolni. Igazán az ejnye-

bejnyén túl nem tudnak mit tenni. 

 

Dönti Károly képviselő véleménye szerint ki kell egészíteni a rendeletet, mert olyan 

önkényes intézkedésre ad lehetőséget, melyre nem lehetne. Taxatíve fel kell sorolni a kirívó 

tevékenységeket. Beleesik-e a szabálysértésbe, vagy nem.  

 

Bukodi Jánosné képviselő elmondja, hogy a lakos hibáján kívül eső példákat is tud hozni, pl. 

a lomtalanítás.  

 

Dr. Szabó György jegyző értelemszerűen a lomtalanítás megelőző és követő 24 órán belül a 

közterület-felügyelet nem él a bírságolás jogával, mivel nem egyértelműen tisztázható a 

tényállás.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, nem lehetne ezt beleírni? 

 

Dr. Szabó György jegyző elmondja ennyire részletesen nem lehet szabályozni. Azzal 

szemben, akik ezen időszakon kívül lomot, vagy a szelektív tároló mellé szemetet rak le, 

azokkal szemben fel lehet lépni. Ennyire részletesen nem lehet szabályozni, mert parttalan 

lesz, és betarthatatlan.  

 

Bukodi Károly polgármester  Szavazást kér a rendelet tervezetre, felhívja a figyelmet arra, 

hogy öt igen szükséges a rendelet elfogadásához.  

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  7 igen, 1 nem és 1 tartózkodó  szavazattal    

m e g a l k o t t a  a   

 

15/2012. /IV. 27./ ÖK. RENDELETÉT  

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.5 Tárgy:      Megállapodás közrend javítása érdekében a Pest Megyei Rendőr- 

                             főkapitánysággal 

  Előadó:     Bukodi Károly polgármester 
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Bukodi Károly polgármester Nem kívánja kiegészíteni az anyagot. Észrevételeket várja. 

 

Török László képviselő Megkérdezi, hogy az anyagban az összeg kipontozásra került. 

Mennyi a javaslat? 

 

Bukodi Károly polgármester A tavalyi év utolsó felére 500.000,- Ft-ot hagyott jóvá a 

Képviselő-testület, mivel most év elején vannak 1.000.000,- Ft-ot javasol. 

 

Dönti Károly képviselő Megkérdezi, hogy esetleg van-e tudomása a Polgármester úrnak, 

hogy Ócsára több létszámban kerülne rendőr. 

 

Bukodi Károly polgármester A Kapitány úr legutóbb Húsvétra ígérte, nem teljesült.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő Két részletben javasolja az összeget. 

 

Bukodi Károly polgármester előadja ezt a másik két település polgármestereivel egyeztették 

már, most tavasszal és ősszel is egy újabb akciót tartanak. Jelenleg is lakáskeresők vannak 

Ócsán, és a lakosságot szeretné az újságon keresztül is kérni, hogy ne adják ki részükre 

ingatlanjaikat, mert jelentős közösségi kárt okoznak.  

 

Bukodi Jánosné képviselő Külön örül ennek, mert ezen kívül a betörések, kocsi feltörések 

száma is megnőtt.  

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, a Kapitány úrral beszéltek erről, sajnos van rá esély 

hogy közöttük vannak a tettesek, de nincs bizonyíték. A nyomozás folyik. A rendőrök is sok 

esetben tehetetlenek, mert kijátszanak mindent. Azt kellene kitalálni, hogyan lehetne elérni, 

hogy ne adják ki a lakást nekik. Esetleg név szerint a honlapra feltenni, kik azok akik kiadják.  

 

Dönti Károly képviselő  emlékeztet arra, hogy tavaly már volt ilyen javaslata, nem érti miért 

nem lehet megadóztatni a tulajdonosokat. 

 

Bukodi Károly polgármester előadja a rendeletük alapján kivetik az adókat, de kiváltották a 

vendégkönyvet és két-három ember után fizetnek, a többi csak látogatóban van ott. A 

rendőrség kezdeményezni fogja a NAV munkaügyi felügyelet razziáit.  Szavazást kér a 

megállapodás aláírására. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

65/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. felhatalmazza polgármestert a Pest megyei Rendőr-főkapitánysággal   (1113 Budapest, 

Teve u. 4-6.)   kötendő, közbiztonság javítását elősegítő, Megállapodás – mint keret-

megállapodás – aláírására. 

2. Ócsa Város Önkormányzata  2012. évi költségvetése céltartaléka terhére az 1. pontban 

foglalt megállapodás végrehajtására 1.000.000 Ft-ot biztosít. 

Határidő: l. pont vonatkozásában:  azonnal 

                 2. pont vonatkozásában:    folyamatos 

Felelős:          1-2 pont vonatkozásában: polgármester 
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Napirend tárgya: 

3.6      Tárgy: Együttműködés a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvánnyal. 

          Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester A napirendhez kérdése nem érkezett, ezért szavazást kér. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 nem szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 

66/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Civil 

Összefogás Közhasznú Alapítvánnyal kötendő együttműködési szándéknyilatkozat aláírására 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.7       Tárgy:      Csatlakozás az Európai Uniós Kohéziós Alapból kapható támogatások egy 

       részének felfüggesztése ellen indított tiltakozó akcióhoz 

         Előadó:       Bukodi Károly polgármester  

 

 

Bukodi Károly polgármester  elmondja, hogy ez egy önkéntes, aki nem kíván csatlakozni, 

annak lehúzzák a nevét. 

 

Török László képviselő  Kicsit okafogyottnak találja ezt, mivel ma kezdődnek a tárgyalások 

a témában.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, ők Mohács felé továbbítják, aki kérte ezt tőlük. Ezt 

követően ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 3 tartózkodó szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

67/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. csatlakozik az Európai Uniós Kohéziós Alapból kapható támogatások egy részének 

felfüggesztése ellen indított tiltakozó akcióihoz. 

2. a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a kezdeményezéshez a csatlakozás szövegét, 

melyet szükség esetén több nyelvre lefordítva a lehetséges fórumokon, valamint 

helyben szokásos módon közzéteszi. 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a magyar és külföldi települések 

önkormányzataival tartson e tárgykörben egyeztetést, melynek eredményét közös 

vélemény formájában közösen juttassák el az illetékes szaktárca vezetőjének. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Napirend tárgya: 

3.8       Tárgy:      Dabasi Polgárvédelmi Iroda 2012. évi támogatása.  

          Előadó:      Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester Nem kíván kiegészítést tenni, észrevételeket várja. 

 

Dönti Károly képviselő Megkérdezi, hogy a témában születetett-e már testületi határozat, 

mert nem tapasztalta ennek eredményét. Azt javasolja, hogy ezt az összeget a helyi 

polgárőrségnek adják inkább. 

 

Bukodi Károly polgármester Szerződésük van. Ennek keretében versenyeket is szerveznek 

az általános iskolában. Indítványként kezelje a javaslatot? 

 

Dönti Károly képviselő Nem, elég ha szavaznak.  

 

Bukodi Károly polgármester Szavazást kér.  

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

68/2012.(IV.25.) sz. ÖK. határozat  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dabasi Polgári Védelmi Irodát a  2011. 

április 7-én aláírt Együttműködési Megállapodás alapján  2012. év vonatkozásában (9.262 fő 

lakosságszám*15 Ft) 138.930,- Ft összeggel támogatja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester  

 

 

Napirend tárgya: 

3.9      Tárgy:      Ócsai birkózó szakosztály támogatási kérelme 

         Előadó:      Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester nem kívánja az anyagot kiegészíteni, várja a hozzászólásokat. 

 

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

támogatást a képviselői keret terhére. 

 

Török László képviselő  kérdezi, hogy ez az a szokásos verseny, amit rendezni szoktak?  

 

Bukodi Károly polgármester  válasza igen, csak most ez az első, amit Kovács János 

emlékére neveztek el. Szavazást kér. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 
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69/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsai Birkózókat Támogató Egyesületet az 

„Ócsai Kovács János Szabadfogású Birkózó Gála” megrendezéséhez 100.000 Ft-tal támogatja 

a képviselő-testületi keret terhére. 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős: --- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.10 Tárgy:  Pénzügyi elszámolás a Polgármesteri Hivatalban elvégzett felújítási  munkáiról 

        Előadó:  Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester nincs kiegészíteni valója, kérdésekre válaszol. 

 

Inzceffy Szabolcs képviselő megkérdezi, hogy összességében mennyibe került a felújítás. 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy 3.183.183,- Ft-ba a felújítás a 

pályázaton kívül a felsoroltak szerint. Kétszer kért a GB-tól erre pénzt, amit kicsit túllépett, 

mert néhány dolgot elfelejtett.  Mivel több kérdés nem érkezett, kéri a felújításra vonatkozó 

beszámolója elfogadását.  

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

70/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Polgármesteri Hivatalban elvégzett felújítási 

munkákra a Gazdasági Bizottság által jóváhagyott 2.750.000,- Ft keretösszeget 433.183,- Ft 

összegű többletköltség figyelembe vételével a 2012. évi költségvetésbe szerepelő céltartalék 

terhére,  előirányzat módosításként elfogadja. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.11     Tárgy:     Kuratóriumi tag delegálása a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványba 

          Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy minden alapító tag egy tagot delegálhat a 

kuratóriumba. Eddig Dönti Károly töltötte be tisztet, de lemondott.  

 

Dr. Szabó György jegyző: kéri, hogy mivel a következő 3.11, 3.12., 3.15. napirendekben 

érintettség áll fenn, biztosítsa egy szavazással a Képviselő-testület a szavazási lehetőségüket.  

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a Jegyző úr által elmondott határozati javaslatra. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

71/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult, hogy 3.11, 3.12., 3.15. napirendek 

kapcsán érintett képviselők érintettségük mellett szavazhatnak adott napirendekben. 

Határidő: azonnal 

Felelős:      --- 

 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy a folytonosság elvét követve, mindig a 

polgármester volt kuratóriumi tag, véleménye szerint nem jelent ez sok elfoglaltságot. 

 

Dönti Károly képviselő  szerint sokkal nem, de vannak olyan döntések, melyek keményen 

érintik a tulajdonos önkormányzatot. 

 

Bukodi Károly polgármester kéri szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

72/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Dabas és Környéke Üdülőtábor 

Alapítvány alapító tagja az alapítvány kuratóriumi tagságáról lemondott Dönti Károly helyett 

Bukodi Károly 2364 Ócsa, Martinovics u. 24. szám alatti lakost kéri fel a kuratóriumi tagi 

munkák ellátására . 

Határidő: azonnal 

Felelős:    --- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.12     Tárgy:     44/2012.(III.28.) sz. ÖK. határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

          Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy történtek már intézkedések. A GYÁVIV Kft. alapító 

okiratai már aláírásra kerültek, az alapító okirat módosítása elkészült, telephelyet létesítettek, 

illetve a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató ZRT. Felügyelő Bizottságába Horváth 

Tamást javasolják megválasztani. Nem összeférhetetlen a tisztség. 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy az Ócsa Vízműüzemeltető Kft-ben is FEB 

elnöki pozíciót töltött be, ezért javasolja őt. Kérdés nem volt, ezért szavazást kér.  

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazat mellett 

a következő határozatot hozta: 
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73/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 44/2012.(III.28.)sz. ÖK. határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekhez 

című előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi. 

2. a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató ZRT. Felügyelő Bizottságába tagként 

Horváth Tamás 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 61. szám alatti lakost delegálja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.13   Tárgy:  Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményének   módosítására 

        Előadó:  Inczeffy Szabolcs és Dönti Károly települési képviselők 

 

 

Bukodi Károly polgármester megkérdezi az előterjesztőket, kívánják-e kiegészíteni 

anyagukat. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő véleménye szerint az elmúlt ülésen hozott határozat hiányos 

volt. Úgy gondolja, ha a vezetőség javasolja a képviselők tiszteletdíjának csökkentését, akkor 

először maguknál, kell kezdjék. Javaslatát ezért terjesztette elő. 

 

Bukodi Károly polgármester nem tudja mit követett el, de már 2006-ban alpolgármesteri 

megválasztásánál is csökkenteni javasolta a bérét a Képviselő úr, ezt a testület 13 igennel 

elutasította. 2010-ben a helyi választások során szintén egyetlenként nem szavazta meg az 

illetményét. Most pedig ismét javasolja az illetménye csökkentését. Ezt régóta személyéből 

fakadó indíttatásnak érzi.  

 

Dr. Szabó György jegyző elmondja a javaslat mellé írt egy véleményt, mely kiküldésre 

került. Ezt megerősíti. A Pptv. nem teszi lehetővé a polgármester, alpolgármester bérének 

csökkentését, kivéve egy alakszerűen elindított, végrehajtott fegyelmi eljárás esetét, akkor 

maximum egy évig. A javaslat elfogadása esetén törvényellenes döntés születik.  

 

Bukodi Károly polgármester Inczeffy Szabolcs és Dönti Károly képviselő előterjesztésére 

vonatkozóan szavazást kér.  

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen és 7 tartózkodó szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

74/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat  

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

a polgármester és az alpolgármester illetményének módosítására vonatkozó előterjesztését 

elvetette. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   -- 
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Napirend tárgya: 

3.14 Tárgy:  Javaslat Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  Szervezeti és                                   

Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.)sz. ÖK. rendelet módosítására 

          Előadó:  Inczeffy Szabolcs képviselő 

 

 

Bukodi Károly polgármester megkérdezi, hogy kívánja-e Inczeffy Szabolcs képviselő úr 

kiegészíteni a rendelet módosítási javaslatát. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő nem egészíti ki javaslatát. 

 

Buza Ernő képviselő  beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a témát és 

kezdeményezi a javaslat elutasítását. 

 

Bukodi Károly polgármester több hozzászólás nem érkezett, szavazást kér a javaslatra. 

Felhívja a figyelmet, hogy a rendelet módosításhoz öt igen szavazatra van szükség. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen és 7 tartózkodó szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

75/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Inczeffy Szabolcs Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.).sz. ÖK. rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését 

e l v e t e t t e . 

Határidő: azonnal  

Felelős:   -- 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.15   Tárgy: Kardos József és Kardos Józsefné  telekalakítási tilalom törlési kérelme az Ócsa, 

Damjanich u. 1. sz. alatti ingatlanra. 

        Előadó: Dr. Szabó György jegyző 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a Jegyző úr nem kívánja kiegészíteni az anyagot, 

várja a hozzászólásokat. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő nem érti, ha sehol nem lelhető irat fel, akkor honnan tudják, 

hogy bejegyzésre került. 

 

Dr. Szabó György jegyző  Elmondja, hogy a Földhivatali hiteles tulajdoni lap III. részén a 

bejegyzés szerepel, melyet közhiteles nyilvántartásnak kell elfogadni.  Az nem lelhető fel, 

hogy 1976-ban mi alapján került ez bejegyzésre. Az önkormányzatnak az ingatlannal 

kapcsolatban semmilyen érdeke nincsen, indokolatlan a bejegyzést fenntartani.  

 

Dönti Károly képviselő szerint az akkor HÉSZ szerinti elképzelés folyománya lehet, de ez 

idejét múlta.  
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Bukodi Károly polgármester  kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  9 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

76/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Kardos József és Kardos Józsefné tulajdonosok (címe: 2364 Ócsa, Damjanich u 1.) 

kérésére Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul az építési és 

telekalakítási tilalom törléséhez az Ócsa, Damjanich utca 1648 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában. 

2. Ezen döntés átvezetését az ingatlan-nyilvántartáson kérelmezőnek kell 

kezdeményeznie a Körzeti Földhivatalnál. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.16   Tárgy:     Elvi hozzájárulás a Kartal hegyen a Pest megyei Múzeumok Igazgatósága 

által végzett régészeti feltárások támogatására 

        Előadó:      Horváth Tamás alpolgármester 

 

Horváth Tamás alpolgármester beszámol arról, hogy megkereste Greman István úr a Pest 

megyei Múzeumok Igazgatóságával régészeti feltárásokat végeznének egy temető feltárására.  

Ezt már tavaly is jelezték, de az idén el kell végezni, mert mélyszántás történik a területen. Ez 

egy kissé anyagilag is érinti az önkormányzatot. 3 db sátrat, 15 db ágyat, 12 fő étkezésének 

biztosítását és mobil illemhelyek felállításához kérnek segítséget szeptember hónapban. Kérik 

még a terület hétvégi őrzésének biztosítását. Dabas és Inárcs polgármesteri már jelezték 

segítségüket. Elvi engedélyt kér, további egyeztetés lesz a témában Dabas és Inárcs 

településekkel, hogy ki-mit tud vállalni ezekből a kérésekből.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér az elvi hozzájárulás témájában. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  8 igen (1 fő nem szavazott) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

77/2012. (IV. 25.) sz. ÖK. határozat  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

1.) elviekben támogatni, elősegíteni kívánja az „Kartal hegy” elnevezésű ócsai 0341/11. 

hrsz-ú területeken az Pest megyei Múzeumok Igazgatósága által végzett régészeti 

feltárásokat. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a támogatás konkrét formájáról a feltárást végzőkkel 

egyeztessen, hogy a képviselőtestület soron következő ülésén az érdemi 

segítségnyújtásról dönteni tudjon. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     polgármester 
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Napirend tárgya: 

5.1 Tárgy:  Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről            

tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester, Horváth Tamás alpolgármester 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a MÁV épületével kapcsolatban 

19-én bejárás volt, jelen volt a nyertes kivitelező, aki a felújítást végzi. Egy hónap időtartam 

lesz ez május második hetétől. Ez idő alatt a buszmegálló is áthelyezésre kerül.  A KDV-KF. 

itt járt náluk a szemétbánya rekultivációja kapcsán. Erről jegyzőkönyv készült. Minden 

megfelelő módon történik a munka során.  Az út LTP kapcsán tájékoztatást ad arról, hogy 

akik valamilyen oknál fogva nem kötöttek szerződést annak idején, részükre kiértesítést 

küldtek, hogy keressék fel a Kolléganőt. Április 20-ig 440 db levél került kiküldésre, 68 db 

tulajdonost nem találtak a címen,  372 db átvételre került.  Ebből 221 fő már felkereste a 

hivatalt, 128 fő megállapodást kötött, 61 fő azonnal rendezte a tartozását. Egyetlen fő ment el 

úgy, hogy semmit sem fizet.  Egyéb problémás eset 35 db, melyre megoldást kell keresni. 

Megköszöni a lakosság hozzáállását.  

 

 

Napirend tárgya: 

6.  Egyebek 

 

Bukodi Jánosné képviselő előadja, hogy az Oktatási, kulturális és sport Bizottság tegnapi 

napon tartotta ülését, de az idő rövidsége miatt nem készült el az emlékeztető, mikor készen 

lesz, megküldik minden képviselőnek. Minden intézmény nehéz helyzetben van.  

 

Dönti Károly képviselő elmondja, hogy amennyiben az elvi döntésnek megfelelően, 

elkezdődne a Halászy Károly Általános Iskola egyházi fenntartásának kérdésében a 

megbeszélés, az iskolában a tantestületi megbeszélések, szeretne erről tájékoztatást kapni. 

Minél több ilyen értekezleten szeretne részt venni.  

 

Bukodi Károly polgármester szerint sok tárgyalás nem várható. Az egyik egyház 

véleményét ismerik, levélben kérte a másik két egyházat, hogy egy héten belül nyilvánítsák ki 

véleményüket. Ezt két héten belülre ígérték. Az Igazgató asszony a pedagógusokat, szakértő 

jelenlétében hívja össze. A szülőket levélben értesítik ki. Tájékoztatják, hogy hol és mikor 

lesznek. Ismerteti, hogy Algyőn is hasonló helyzet alakult ki. Nem történt ezzel nagy dolog, 

hogy elvi hozzájárulást kért, más testületek is nyitottak. 

 

Dönti Károly képviselő:Úúy gondolja, hogy a szülők véleményük kifejtése során nem merik 

megkockáztatni, hogy gyermekük kiszolgáltatva legyen ez miatt. Elutasítja ezt a megoldást. 

Ha az anonimitást nem biztosítják, nem megfelelő módja a vélemények bekérésének.  

 

Bukodi Károly polgármester rosszul esik az a feltételezés, hogy a névvel nem megfelelő 

választ adó gyermeke az iskolába atrocitásnak lesz kitéve. Senki nem mondta azt, hogy nem 

névtelen lesz. Hivatkozik az Algyői példára, ahol szintén névtelenül kellett bedobni a 

gyűjtőládába a véleményeket. Mindenképpen anonim lesz.  

 

Kovácsné Kovácsi Beáta igazgató elmondja, a szülői fórumot követően már be lehet dobni a 

gyűjtődobozba, természetesen névtelenül a véleményt.  
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Dr. Gallai Zoltán képviselő úgy vette ki az elmondottakból, hogy nem lesz széleskörű vita, 

az egyházak,  a szülői és tantestületi vélemények után születik valamilyen döntés. Véleménye 

az, hogy a lakosságot mindenképpen tájékoztatni kellene előzőleg. A rendkívüli ülésen – bár 

kaptak anyagot – mégis sok kérdésük volt.  Azt beszélik, hogy egy református iskola lesz és 

református istentisztelettel indul a nap. Ilyen fél információkból alakítják ki a véleményüket. 

 

Kovácsné Kovácsi Beáta igazgató arra törekszik, hogy mindig ahhoz a szervezethez 

szóljanak, akiknek a megbeszélést szervezik. Amikor itt képviselőtestületi ülésen, akkor 

képviselői részvétellel, a pedagógusok megbeszélésén, pedig a pedagógusok részvételével.   

 

Dönti Károly képviselő tájékoztatja az Igazgató asszonyt, hogy még nem mondott le. 

Fenntartója az iskolának maga is, fenntartói jogát szeretné gyakorolni, ha tetszik, ha nem.  

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 Bukodi Károly      Dr. Szabó György 

             Polgármester               Jegyző 

 
 

 

 

 


