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J e g y z ő k ö n y v : 

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 

megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Inczeffy Szabolcs képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Török László képviselő 

 

Meghívottak: 
Szűcs Jánosné óvodavezető 

Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtár vezetője 

 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, Dönti Károly képviselő távol van. Kéri, 

tegyék meg a napirenddel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.  

 

Dr. Szabó György jegyző kéri napirendként felvenni a Halászy Károly Általános Iskola 

haszonélvezeti jog törlése napirendet, a Központi Orvosi Ügyelet díjemelési kérését, az Ócsai 

Vízműüzemeltető Kft. vételi ajánlatát valamint a Tűzgyújtási rendelettel kapcsolatos 

módosítási javaslatot. Javasolja levételre a Rendelet-tervezet előkészítése/elfogadása az Ócsa 

közigazgatási területén zártan gyűjtött szennyvizek kezelésével kapcsolatban napirendet. 

Indokként előadja, hogy a jogszabály megjelent, az önkormányzatokat jogalkotásra kötelezi, 

azonban a szolgáltató nem tudta azokat a szakmai előkészítő javaslatokat rendelkezésre 

bocsátani, melyek alapján a testület most el tudná fogadni a rendeletet.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a napirendre. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

216/2012. /XII. 19./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az elhangzott kiegészítésekkel a napirendet 

tárgyalásra elfogadta. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     polgármester 
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NAPIREND: 
 

 

1. Napirend előtti felszólalások 

 

2. Munkaterv szerinti  napirendek  

  

2.1. Tárgy: Ócsa Város Képviselő-testületének 2013. évi munkaterv összeállítása. 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3. Aktuális napirendek   
   

3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kockázatelemzéséről 

  szóló összegfoglaló jelentés. 

       Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző 

 

3.2. Tárgy:      …/2012.(…)sz. rendelet-tervezet a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről. 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 

  

3.3. Tárgy: …/2012.(…)sz. rendelet tervezet A tiltott, kirívóan közösségellenes magatar- 

  tások szabályozásáról szóló 15/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet hatályon 

  kívül helyezéséről. 

      Előadó:     Dr. Molnár Csaba aljegyző 

   

3.4. Tárgy: Halászy Károly Általános Iskola alapító okiratának módosítása. 

       Előadó:    Dr. Molnár Csaba aljegyző 

 

3.5. Tárgy: Javaslat a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 

  Társulási Megállapodásának módosítására, egységes szerkezetbe foglalására. 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester  

    

3.6. Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgáló megbízása. 

       Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

3.7. Tárgy: Együttműködési szándéknyilatkozat a közfoglalkoztatás elősegítésére a  

  Studium Co Oktatásszervező és Szolgáltató Kft-vel. (szóbeli előterjesztés) 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.8. Tárgy:      Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról. 

       Előadó:    Dr. Szabó György jegyző 

 

3.9. Tárgy:      Részvétel a KEOP energetikai pályázaton. 

        Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

 

3.10 Tárgy:     Halászy Károly Általános Iskola haszonélvezeti jog törlése 

        Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

 

3.11 Tárgy:     Központi Orvosi Ügyelet díjemelési kérése 

        Előadó:   Bukodi Károly polgármester 
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3.12 Tárgy:     Ócsai Vízműüzemeltető Kft. vételi ajánlata 

        Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

 

3.13 Tárgy:     Tűzgyújtási rendelettel kapcsolatos módosítási javaslat    

        Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

  

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 

7.1. Tárgy: László Albert Ócsa, Vörösmarty u. 7. sz. alatti lakos kérelme. 

       Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

2.1. Tárgy: Ócsa Város Képviselő-testületének 2013. évi munkaterv összeállítása. 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

és elfogadásra javasolja a testület felé. Észrevételezi, hogy az Ócsáért Faluvédő Egyesület új 

Vezetőjének neve kerüljön átvezetésre.  

 

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

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

217/2012. /XII. 19./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi munkatervét elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kockázatelemzéséről 

  szóló összegfoglaló jelentés. 

       Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző 

 

 

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

elfogadásra javasolja a testület felé.  
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Inczeffy Szabolcs képviselő elmondja, hogy nagyon részletes az anyag, és az ő véleményét is 

megerősítő kijelentéseket tartalmaz. Előadja, hogy a jelenlegi politikai irányvonal az 

önkormányzatiság szép lassú felszámolását is eredményezi. A kockázatelemzésbe bevenné az 

önkormányzat fennmaradásának a kockázatát is. 

 

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

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületet 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

218/2012. /XII. 19./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kockázatelemzéséről szóló 

tájékoztatást elfogadja. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés tervezésekor az önkormányzat 

teherbíró képességére figyelemmel szerepeltesse azon tételek megvalósításához 

szükséges pénzeszközöket, melyek megléte esetén a kockázat jelentős mértékben 

csökkenhet. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
3.2. Tárgy:      …/2012.(…)sz. rendelet-tervezet a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről. 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

elfogadásra javasolja a testület felé. 

 

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

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a 

 

26/2012. (XII. 20.) sz. RENDELETÉT 

2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről. 

 

 

Napirend tárgya: 

3.3. Tárgy: …/2012.(…)sz. rendelet tervezet A tiltott, kirívóan közösségellenes magatar- 

  tások szabályozásáról szóló 15/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet hatályon 

  kívül helyezéséről. 

      Előadó:     Dr. Molnár Csaba aljegyző 
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Dr. Molnár Csaba aljegyző emlékeztet arra, hogy egy hónappal ezelőtt tárgyalta már a 

testület a rendelet-tervezetet. Akkor abban maradtak, hogy megvárják a törvénytervezetet. 

Viszont a törvénytervezetből kikerült a felhatalmazó rendelkezés. 

 

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

hatályon kívül helyezéséről döntöttek.  

 

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

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a 

 

27/2012. (XII. 20.) sz. RENDELETÉT 

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 15/2012. (IV.27.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 

 

Napirend tárgya: 

3.4. Tárgy: Halászy Károly Általános Iskola alapító okiratának módosítása. 

       Előadó:    Dr. Molnár Csaba aljegyző 

 

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja elfogadásra a testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

219/2012. /XII. 19./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

a.) a  Halászy Károly Általános Iskola  alapító okiratának módosítását, 

b.) a Halászy Károly Általános Iskola alapító okiratát módosításokkal egységes 

szerkezetben. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3.5. Tárgy: Javaslat a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 

  Társulási Megállapodásának módosítására, egységes szerkezetbe foglalására. 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

 

   Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy ez is jogszabályi változások során kötelezően 

ellátandó önkormányzati feladat.  
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Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és elfogadásra javasolja a testület felé. 

 

Török László képviselő kérdezi, hogy megmaradnak-e a kistérségek? 

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy konkrét információ nincs arról, hogy megszüntetik a 

kistérségeket. Az látszik, hogy a kistérségek alól, a járási hivatalok megalakulásával 

párhuzamosan kiszervezték a feladatokat. Jelen pillanatban még vannak feladatok a 

kistérségben. Változik a feladatfinanszírozás, ami azt fogja jelenteni, hogy valóban az igénybe 

vett szolgáltatásért azért fognak fizetni.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy miért kell most ebben a napirendben dönteni? 

 

Dr. Szabó György jegyző válaszában elmondja, mert még van feladat, a kistérség még meg 

van. A kistérség finanszírozása nem lakossági arányszám szerinti lesz, hanem szolgáltatás 

igénybevétele szerinti.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

220/2012. /XII. 19./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a „Kertváros” Gyáli Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának előterjesztés szerinti 

módosítását, és a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás kiadásához hozzájárul. 

Határidő: 2013. január 1. 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.6. Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgáló megbízása. 

       Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 

 

 

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

és a DORLA ’98 Kft-t javasolja megbízni a könyvvizsgálói ellenőrzésre.  

 

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

rá. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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221/2012. /XII. 19./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. december 31.-ei 

fordulónappal elkészített beszámolójának könyvvizsgálói ellenőrzésére a DORLA ’98 Kft.-t 

(1132 Budapest, Visegrádi u. 82/A. 7/3). kívánja megbízni. A szerződés ellenértékeként az 

ajánlatban foglalt 900.000,- Ft + Áfa összeget elfogadja, valamint a szerződés aláírására 

felhatalmazza a Polgármestert.  

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.7. Tárgy: Együttműködési szándéknyilatkozat a közfoglalkoztatás elősegítésére a  

  Studium Co Oktatásszervező és Szolgáltató Kft-vel. (szóbeli előterjesztés) 

       Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, megkereste a cég, hogy segít abban, hogy egy állam 

által finanszírozott közfoglalkoztatási programot indítsanak a városban, amely alapján 10-20 

főt  tudnának alkalmazni egy évig. Az üzem pellet gyártással foglalkozna, ez egy tüzelőanyag. 

200 m
2
-es kisüzem működhetne a településen. Három épület jöhet szóba: a volt orvosi rendelő 

hátsó része, a volt pártház és a kisgimnázium. Most arról kell döntenie a testületnek, hogy 

támogatja ezt a közfoglalkoztatási programot. Ezt követően ismerteti a határozati javaslatot és 

szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

222/2012. /XII. 19./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatólag felkéri  a polgármestert az 

Együttműködési szándéknyilatkozat aláírására a  Studium Co Oktatásszervező és Szolgáltató 

Kft-vel. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.8. Tárgy:      Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról. 

       Előadó:    Dr. Szabó György jegyző 

 

 

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

elfogadásra javasolja a testület felé.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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223/2012. /XII. 19./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: --- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.9. Tárgy:      Részvétel a KEOP energetikai pályázaton. 

        Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy kettő pályázat ment ki, a kettő pályázat között 

csak az elnyerhető pályázati összeg nagysága és a pályázati keret, ami különbözik. Jelen 

pillanatban két épületet javasol, hogy vegyen részt a pályázaton, az egyik az Egressy Gábor 

Szabadidő Központ, a másik a Dózsa telepi óvoda.  

 

Horváth Tamás alpolgármester javasolja, hogy a gimnázium épülete is kerüljön bele a 

pályázatba. 

 

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

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

224/2012. /XII. 19./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos 

1.) a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (2364 Ócsa, Dózsa Gy. tér 1.), Bolyai János 

Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola (2364 Ócsa, Falu T. u. 35.) és az 

Egressy Gábor Szabadidő Központ ( 2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.46-48.) intézmények 

vonatkozásában pályázatot kíván benyújtani az épületenergetikai fejlesztések és 

közvilágítás energiatakarékos átalakításáról szóló KEOP-2012-5.5.0/A, valamint az 

épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva 

megnevezésű KEOP-2012-5.5.0/B pályázatokra. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati anyagok előkészítését kezdje meg és a 

munkafolyamatnak megfelelően a Képviselő-testületet tájékoztassa. 

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

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

 

 

 

Napirend tárgya: 

3.10 Tárgy:     Halászy Károly Általános Iskola haszonélvezeti jog törlése 

        Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

 

 

Dr. Szabó György jegyző tájékoztatást ad arról, hogy az általános iskola működtetése itt 

marad, a fenntartói jog, és az ahhoz kapcsolódó jogosítványok és kötelezettségek a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz kerül. Későbbiekben kell kötni egy ingyenes 
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használati szerződést az Intézményfenntartó Központtal. Jelen pillanatban az iskolának a 

haszonélvezeti joga be van jegyezve erre az ingatlanra, ezt törölni kell.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

225/2012. /XII. 19./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a természetben Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 52. 

szám alatti ingatlan (1458. hrsz.) tulajdonosa 

1.) hozzájárul ahhoz, hogy a Halászy Károly Általános Iskola, mint jogosult számára, 

2012. szeptember 24-én kötött szerződés alapján, biztosított haszonélvezeti jog a Pest 

Megyei Kormányhivatal Dabasi Körzeti Földhivatalának nyilvántartásából 2012. 

december 31-i dátummal törlésre kerüljön, 

2.) felhatalmazza a Polgármester urat az 1.) pontban foglalt döntés végrehajtásához 

szükséges adminisztratív teendők megtételével. 

Határidő: 1.) pont: azonnal és 2012. december 31.  2.) pont: azonnal és folyamatos 

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

 

 

(Dr. Gallai Zoltán képviselő távozott az ülésteremből. A Képviselő-testület 7 fővel van jelen.) 

 

 

Napirend tárgya: 

3.11 Tárgy:     Központi Orvosi Ügyelet díjemelési kérése 

        Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

 

 

Dr. Szabó György jegyző tájékoztatást ad arról, hogy az ügyeletnek lehetősége van arra a 

szerződés szerint, hogy az Alsónémedi-Ócsa Központi Ügyeleti Társuláshoz forduljon azzal a 

kérelemmel, hogy az infláció mértékével megegyező, de azt meg nem haladó díjemelést 

kérjen. Ez a díjemelési kérelem most 4,2 %-os mértékben fogalmazódott meg az 

alpolgármester úr által vezetett tárgyalások során.  

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja a 4,2-os mértékű emelés elfogadását. 

 

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

rá. 

 

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

határozatot hozta: 

226/2012. /XII. 19./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  felkéri a Polgármestert, hogy az Alsónémedi-

Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Kft-vel folytatott 

tárgyalások során az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás ülésén a 

díjemelés vonatkozásában 4,2 %-os inflációs mérték figyelembevételét javasolja.  

Határidő:  azonnal és folyamatos  

Felelős:     Bukodi Károly polgármester 
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(Dr. Gallai Zoltán képviselő visszatért az ülésterembe. A Képviselő-testület 8 fővel van jelen.) 

 

 

Napirend tárgya: 

3.12 Tárgy:     Ócsai Vízműüzemeltető Kft. vételi ajánlata 

        Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

és javasolja elfogadásra. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy célszerű-e eladni ezeket a vagyonelemeket? 

 

Dr. Szabó György jegyző válaszában elmondja, ezzel a döntéssel nincs szó arról, hogy 

hogyan hasznosítják tovább ezeket a rendszer független vagyonelemeket. Ezzel a döntéssel 

csak annak a jogszabályi kötelezettségnek tesznek eleget, hogy a vízközmű és annak egyes 

elemei, csak kizárólag önkormányzati tulajdonban vagy önkormányzati tulajdonban álló  

gazdasági társaságban lehetnek. Az Ócsai Vízműüzemeltető Kft. nem tisztán önkormányzati 

tulajdonban áll, ezért ezek a független vagyonelemek nem maradhatnak ott. A többi 

vagyonelem – ami nem független – az már átadásra és üzemeltetésre kerül a Dél-Pest megyei 

Regionális Vízműüzemeltetőbe. Ha, most ezeket a vagyonelemeket visszavásárolják a 

könyvszerinti értéken, akkor a jogszabályi kötelezettségnek eleget tettek.  

 

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) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

227/2012. /XII. 19./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Ócsai Vízműüzemeltető és Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft. 54 %-os tulajdonosa 

1.) 6.453.751,- Ft értékben megvásárolja a víziközmű szolgáltató tulajdonában álló 

üzemeltetői vagyonelemeket az előterjesztés mellékletét képező szolgáltatói levélben 

felsoroltak szerint, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Dél-Pest Megyei Víziközmű 

Szolgáltató ZRT.-vel az 1.) pontban körülírt üzemeltetői vagyonelemek piaci ár 

figyelembevételével történő bérbeadásáról, értékesítéséről, vagy ezzel egyenértékben 

Ócsa Város Önkormányzat tulajdoni részének növeléséről.  

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

3.13 Tárgy:     Tűzgyújtási rendelettel kapcsolatos módosítási javaslat    

        Előadó:   Bukodi Károly polgármester 
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Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és nem 

kívánja módosítani a rendeletet. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő emlékeztet arra, már többször javasolta, hogy egy hétvégi napon 

is lehessen tüzet gyújtani.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a tűzgyújtási rendeletet pont azért alkotta meg a 

testület, mert olyan  jelzések jöttek a város lakóitól, hogy rendszeres a hétvégi tűzgyújtás és 

zavarja őket. Nem javasolja a tűzgyújtási rendelet módosítását. 

 

Dr. Szabó György jegyző elmondja, hogy a lakosok igen hamar megszokták a heti két 

hétköznapon történő tűzgyújtást és pozitív visszajelzéseket kapott e téren a hivatal.  

 

Török László képviselő felveti, egyre több problémát jelent az, hogy több helyen gumit 

égetnek, a környezetet és az egészséget ez károsítja igazán. 

 

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

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 nem szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

228/2012. /XII. 19./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja módosítani az Avar és kerti, 

valamint háztartási hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 

40/2008. (XI.28.) számú rendeletet. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

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 előadja, hogy az elmúlt testületi ülésen volt egy olyan levél, 

amelyben a Fővárosi Kormányhivatal azt kérte Ócsa Város Önkormányzatától, hogy a 

Szabadidő Központban működő Egészségbiztosítási Pénztár által használt épületrészt a jövő 

évtől ingyen használhassa. Akkor a testület úgy döntött, hogy a polgármester a 

Kormányhivatallal tárgyaljon ez ügyben. A tárgyalások lezajlottak, és 2013. első félévéig 

minden marad változatlan. Elmondja még, hogy legkésőbb február 1-jétől Ócsán rendőrőrs 

fog működni.  

 

 

Napirend tárgya: 

6. Egyebek 

 



 12 

Bukodi Jánosné képviselő az oktatást érintő dolgokra kérdez rá. 

 

Horváth Tamás alpolgármester előadja, hogy a középiskolai igazgatók éppen holnapra 

vannak összehívva megbeszélésre. Az általános iskolával kapcsolatban egyértelmű a helyzet, 

az oktatási rész megy át a járási hivatalhoz, meg van határozva, hogy kikkel, az oktatást segítő 

személyzettel, a működtetést ellátó személyzet és az egész működtetés pedig kerül az 

önkormányzathoz. Azonban semmi konkrétum sincs még.  

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a Pipacs utcából elmentek a migránsok 

és nem is költöztek máshová a településen. Ezt követően kéri a testületet, amennyiben Csáki 

László választópolgárnak megadja a szót, kézfeltartással jelezze.  

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) a következő határozatot 

hozta: 

 

229/2012. /XII. 19./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csáki László választópolgár részére a 

hozzászólás lehetőségét megadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

Csáki László magánügyben szeretne szólni. 

 

Bukodi Károly polgármester kéri Csáki Lászlótól, hogy vagy hozzá, vagy a jegyző úrhoz 

fáradjon be, ha személyes ügyről van szó.  

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

       Bukodi Károly           Dr. Szabó György 

        Polgármester          Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


