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J e g y z ő k ö n y v : 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7. napján megtartott 

rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Török László képviselő 

 

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

hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Az ülésről távol maradt: Dönti Károly, 

Inczeffy Szabolcs és Kardos Zoltán képviselő. Távolmaradásukat előzetesen nem jelezték.  

 

N a p i r e n d : 

 
1./ Tárgy:   KEOP-2012-5.5.0/A „Energiatakarékos közvilágítási” pályázat beadásához 

pályázatkészítésre érkezett ajánlatok elbírálása és egyéb szükséges döntések 

meghozatala. 

      Előadó:  Bukodi Károlya polgármester 

 

2./ Tárgy:   Szociális Családiház-építési Program kapcsán épült lakóparkban kialakított 

utcák elnevezése 

      Előadó:  Bukodi Károly  polgármester 

 

3./ Tárgy:     A Klebelsberg  Intézmény fenntartó Központtal történő ingyenes használati  

           megállapodás a Halászy Károly Általános Iskola átadásával. 

     Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

1./ Tárgy:   KEOP-2012-5.5.0/A „Energiatakarékos közvilágítási” pályázat beadásához 

pályázatkészítésre érkezett ajánlatok elbírálása és egyéb szükséges döntések 

meghozatala. 

      Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester:  Az adott árajánlatokat áttekintve, a legkedvezőbb ajánlatot a 

Schneider Investment Kft. adta. Kéri szavazattal fogadják el, hogy a pályázati anyag 

elkészítésével a céget bízzák meg.  

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen /egyhangú/szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

42/2013.(III.7.) ÖK.határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
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1. a KEOP-2012-5.5.0/A „Energiatakarékos közvilágítási” pályázat anyagának 

elkészítésével a Schneider Investment Kft. (2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 1.)  

bízza meg. 

2. Felhatalmazza a polgármestert – az ajánlatokban benyújtottaknak megfelelően – a 

megbízási szerződés aláírásra. 

Határidő:   1.)   azonnal 

                  2.) azonnal és folyamatos 

Felelős:     1-2)   polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

2./ Tárgy:   Szociális Családiház-építési Program kapcsán épült lakóparkban kialakított 

utcák elnevezése 

      Előadó:  Bukodi Károly  polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester: Kérést kaptak, hogy még most márciusban a lakóparkban 

kialakított utcákat el kell nevezniük, mert a földhivatali bejegyzés anélkül nem történhet meg.  

Azt elnevezésre vonatkozó javaslatot ismerteti. Az biztos, hogy olyan névvel kell elnevezni az 

utcákat, hogy településrészenként egymáshoz illőek legyenek. Ismerteti a javaslatot. Fa 

elnevezésekre gondoltak: jegenyefa, tölgyfa, platánfa, kőrisfa, hársfa, szilfa, nyírfa.  

Reméli, hogy a javaslatot mindenki el tudja fogadni, ne kelljen vitát folytatni a témában. 

 

Bukodi Jánosné képviselő: Nem tudja támogatni, mert már éppen elég sok fa elnevezés van. 

Javaslata a Madárvártához kötődően madárnevekre vonatkozott volna. 

 

Horváth Tamás alpolgármester: Sajnálja nem volt idő a témát többször tárgyalni, de a 

későbbiekben madár elnevezésű utcák is lesznek. Az ötszáz ház megépítése nyolcvanas 

tömbökben fog történni. Tömbönkénti szisztematikus utcanevekkel. A következő egység 

madarakról, a következő ásványokról és így tovább kerülne elnevezésre. Azért fa nevek 

kerültek javaslatként ide, mert ez semlegesnek tűnt. A legutóbbi bizottsági elnevezésből, az 

Égerfa utca névből is ötletet kaptak. A következő elnevezésnél támogatja a madarakról 

történő elnevezést és reméli, hogy bizottsági ülés is megelőzi azt.  

 

Török László képviselő:  Gyönyörű virágnevek is vannak Ócsán, melyről elnevezhették volna 

az utcákat.  

 

Bukodi Jánosné képviselő: Zavarja, hogy bent van Akácos utca, ott kint pedig ismét a fákról 

elnevezett utcák lesznek. 

 

Horváth Tamás alpolgármester: Eléggé elkülönülnek egymástól. Az akác nem őshonos fa, 

igyekeztek őshonos fa neveket választani.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a javaslata alapján. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 2 tartózkodó szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

43/2013.(III.7.) ÖK.határozat 

1. Ócsa Város  Önkormányzat Képviselő-testülete 

a. az ócsai 4932 és 4920 hrsz-ú közterületnek  Jegenyefa utca, 
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b. az ócsai 4979 hrsz-ú közterületnek  Tölgyfa utca, 

c. az ócsai 4901 hrsz-ú közterületnek  Platánfa utca, 

d. az ócsai 4923 hrsz-ú közterületnek  Kőrisfa utca, 

e. az ócsai 4978 hrsz-ú közterületnek  Hársfa utca, 

f. az ócsai 4955 hrsz-ú közterületnek  Szilfa utca, 

g. az ócsai 4988 hrsz-ú közterületnek  Nyírfa utca 

elnevezést adja. 

2. Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezésével kapcsolatos    

további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

3./ Tárgy:    A Klebelsberg  Intézmény fenntartó Központtal történő ingyenes használati  

           megállapodás a Halászy Károly Általános Iskola átadásával. 

     Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Nincs a kiküldött anyaghoz kiegészíteni valója. Mivel nem 

kívánt senki hozzászólni, szavazást kér a témában.  

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

44/2013.(III.7.) ÖK.határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Halászy 

Károly Általános Iskola vonatkozásában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az 

előterjesztéshez mellékelt használati szerződést megkösse. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:   polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester: Jelzi, hogy előreláthatóan 2013. március 20-án (szerdán) 15.00 

órakor rendkívüli ülést tartanak a Pest Megyei Intézményfenntartó Központtól a gimnázium 

menzájának átvételének témájában.  

 

Dr.Szabó György jegyző: A megállapodást március 31-ig alá kell írni, mert ezt követően a 

PMIK jogutód nélkül megszűnik. Ez szorosan összefügg a Képviselő-testület előző ülésén 

hozott menzai dolgozók Városüzemeltetési Kft-hez történő átvételével kapcsolatos döntéssel.  

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Bukodi Károly             Dr. Szabó György 

             Polgármester             Jegyző 


