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J e g y z ő k ö n y v : 

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 12. napján 

megtartott Rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Dönti Károly képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Török László képviselő 

 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, Buza Ernő, Inczeffy Szabolcs, Kardos 

Zoltán és Török László képviselők távol vannak.  

 

 

 

N a p i r e n d : 
 

 

1./ Tárgy:    Ócsa-Inárcs-Felsőpakony szennyvizes beruházás KEOP-7.1.0. kódjelű pályázat 

benyújtásához szükséges döntés  

      Előadó:    Bukodi Károly  polgármester 

 

2./ Tárgy:    Halászy Károly Általános Iskola működtetésének átadásával kapcsolatos 

döntés 

      Előadó:    Bukodi Károly  polgármester 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS: 

 

 

3./ Tárgy:    Döntés Bursa Hungarica  pályázatra érkezett  ösztöndíjak elnyeréséről 

      Előadó:    Bukodi Károly  polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

1./ Tárgy:    Ócsa-Inárcs-Felsőpakony szennyvizes beruházás KEOP-7.1.0. kódjelű pályázat 

benyújtásához szükséges döntés  

      Előadó:    Bukodi Károly  polgármester 
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/Török László képviselő megérkezett, a Képviselő-testület 6 fővel van jelen./ 

 

/A hangfelvétel technikai okokból rosszul hallható!/ 

 

Horváth Tamás alpolgármester előadja, hogy Inárcs és Felsőpakony nagy nehezen 

meghozta azt a döntést, hogy Ócsa legyen a lebonyolító, de azokat a feltételeket, amiket ők 

szabnak, illetve azt a szerződést, amit ők elküldtek az „gusztustalan zsarolás”. 

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő kérdezi, hogy Felsőpakony polgármestere tudja-e blokkolni a 

szerződést? 

 

Dr. Szabó György jegyző válaszában elmondja, úgy tudja blokkolni, hogyha adott esetben a 

megkötött támogatási szerződés végrehajtására nem kerülne sor, akkor az erkölcsi káron 

túlmenően Ócsának kamatos visszafizetési kötelezettsége is keletkezhet.  

 

Horváth Tamás alpolgármester elmondja, azon gondolkodnak, hogy Ócsa a két településtől 

függetlenül meg fogja a későbbiekben pályázni ezt a lehetőséget, mivel van ott saját területük. 

Ebben az esetben a szennyvíztisztító-telep bővítés kizárólag Ócsáé lesz. 

 

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

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

212/2012. /XII. 12./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2012./IX.26./ és 162/2012./X.11./ ÖK. 

számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    -- 

 

 

 

Napirend tárgya: 

2./ Tárgy:    Halászy Károly Általános Iskola működtetésének átadásával kapcsolatos 

döntés 

      Előadó:    Bukodi Károly  polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy felkínálták azt a lehetőséget, hogy az 

állam működtesse az épületet is. Megérkezett a válasz, és az önkormányzat is végzett 

számításokat. A számítások azt mutatják, ha megtartja az önkormányzat az épületet, akkor 

jobban jár, mintha átadná üzemeltetésre.  

 

Horváth Tamás alpolgármester előadja, hogy innentől kezdve a gimnázium üzemeltetése is 

Ócsa városának felelőssége lesz. Ebbe a havi 11.876 ezer Ft-ban nincs benne a gimnázium és 

az általános iskola konyhája, mivel az kötelezően amúgy is ellátandó feladat. De, 

mindenképpen az a praktikus, ha megtartják az intézményt, nem adják le, még annak 

tudatában is, hogy 2015-ig ezen nem fognak tudni változtatni.  

 

/A hangfelvétel technikai okokból rosszul hallható!/ 
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Bukodi Jánosné képviselő kérdezi, hogy a gimnázium menzájának takarítása, ugyanúgy a 

Városüzemeltetési Kft-hez fog tartozni? Ezt követően az adóelvonásokra kérdez rá. 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy a gépjárműadó elvonás a pedagógus bérre 

megy. 

 

Horváth Tamás alpolgármester előadja, hogyha a gimnázium és a menza Ócsa városához 

kerül, akkor el kell gondolkodni azon, hogy ez milyen üzemeltetési formában valósuljon meg. 

A Baross utcai óvoda konyháját eleve úgy tervezték bele az óvodai pályázatába, hogy 

lényegesen nagyobb legyen a kapacitása, mint amennyit el kell látnia. Jelenleg azt 

szorgalmazzák, hogy összevonásra kerüljenek a konyhák egyetlen irányítás alá.  

 

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

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

213/2012. /XII. 12./ ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1.) figyelemmel A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. rendelkezéseire, 

valamint Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárának 

53621-1/2012/KOHAT. iktatószámú levelében foglaltakra az állami 

intézményfenntartó központ által 2013. január 1-től fenntartott, Ócsa közigazgatási 

területén található, köznevelési intézmények vonatkozásában az állam által történő 

működtetés céljából nem kíván havi hozzájárulást fizetni.  

2.) 2013. január 1-től vállalja Ócsa közigazgatási területén található alábbi köznevelési 

intézmények működtetését: 

sorszám OM 

azonosító 

Intézmény neve Intézmény székhelye 

1. 032484 Halászy Károly Általános Iskola 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs.u.52. 

2. 032552 Bolyai János Gimnázium és 

Kereskedelmi Szakközépiskola 

2364 Ócsa, Falu T.u.35. 

3.) felkéri a Polgármestert az 1.) – 2.) pontban foglalt döntések végrehajtásához szükséges 

teendők teljes körű megtételére. 

4.)  
Határidő: 1.) pont: azonnal, 2.) -3.) pont: azonnal és folyamatos 

Felelős:    1.)-2.) pont: --   3.) pont: polgármester  

 

 

A következő napirendi pont tárgyalására a polgármester zárt ülést rendel el. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

       Bukodi Károly       Dr. Szabó György 

        Polgármester        Jegyző 

 

 


