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J E G Y Z Ő K Ö NY V : 

 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. 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: 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Kft. ügyvezető 

Balázsné dr. Drozgyik Klára 

Dr. Balázs Gábor 

Sándor István Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

 

 

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

hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Távol van Dönti Károly és Török László 

képviselő. Kéri, hogy tegyék meg a napirenddel kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat. 

 

Dr. Szabó György jegyző kéri felvenni a következőket: Döntés a Napsugár óvoda bővítésére 

érkezett műszaki ellenőri ajánlatok napirendet, Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 

kérelme napirendet, Ócsai Birkózó Edzőközpont kérése napirendet, 2013. évi pedagógus nap 

megtartásával kapcsolatos költségek napirendet, Döntés az Ócsai Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 500 ezer forintot meghaladó szerződéskötéséről a társasági szerződés 9. pontja 

alapján.  

 

Dr. Gallai Zoltán képviselő kérdezi, hogy a zárt ülés keretében tárgyalandó Bem József utca 

lakóinak fellebbezése napirendnél a lakók jelen lehetnek-e? 

 

Dr. Szabó György jegyző válaszában elmondja, hogy a zárt ülésen jelen lehetnek azok a 

lakók, akik fellebbezéssel éltek a polgármesteri határozattal kapcsolatban, illetve azon 

személyek akik valamilyen meghatalmazással rendelkeznek. Ezt követően tájékoztatást ad a 

zárt ülés lebonyolításáról.  

 

Bukodi Károly polgármester javasolja, hogy a 3.3 napirendet tárgyalják elsőként, a 

megjelent vendégekre való tekintettel. Ezt követően szavazást kér a napirendre. 

 

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

határozatot hozta: 
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118/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott kiegészítésekkel 

tárgyalásra elfogadta. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:      Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

NAPIREND: 

 
1. Napirend előtti felszólalások 

2. Munkaterv szerinti napirendek 

 

2.1 Tárgy: Kerítés létesítése az épülő Manóvár Bölcsőde és az Ócsa 1560/1 hrsz-ú ingatlan 

közös jogi határán  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

2.2 Tárgy: Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása módosításának elfogadása 

(Munkatervben nem szerepel, de szorosan a tárgykörhöz tartozik.) 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

2.3 Tárgy: Beszámoló a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi 

Központjának  2012. évi tevékenységéről 

 Előadó: Radványi Judit intézményvezető 

   

2.4 Tárgy: A gyámhatósági munka 2012. évi átfogó értékelése  

 Előadó: Dr. Szabó György jegyző   

   

 

3. Aktuális napirendek 

   

3.1 Tárgy: Döntés az Ócsán 2013. július 1-től – december 31-ig kommunális hulladék 

gyűjtését és szállítását végző szolgáltató szervezetről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.2 Tárgy: Döntés „MANÓVÁR” Bölcsőde építési a Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda 

bővítési munkálataihoz kapcsolódó óraszekrény cseréről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.3 Tárgy: Beszámoló a kátyúzási munkálatokról 

 Előadó: Szőlősi Zsolt műszaki ügyintéző 

   

3.4 Tárgy: Révfülöpi táborban üdülő gyermekek üdülési költségeinek támogatásáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.5 Tárgy: Ócsai Tamburello Sport Club névhasználattal kapcsolatos kérése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.6 Tárgy: Döntés a behajthatatlannak minősülő adósok/adósságok törléséről 

 Előadó: Dr. Szabó György jegyző  

3.7 Tárgy: Vélemény kialakítása a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi 

Szakközépiskola alapító okiratának módosításához  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  
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3.8 Tárgy: Döntés a Napsugár Óvoda bővítésére érkezett műszaki ellenőri ajánlatokról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   

3.9 Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének kérelme 

 Előadó: Sándor István elnök 

   

3.10 Tárgy: Az Ócsai Birkózó Edzőközpont kérése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.11 Tárgy: A 2013. évi Pedagógus Nap megtartásával kapcsolatos költségekről szóló szóbeli 

előterjesztés 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

   

3.12 Tárgy: Részvétel a 7.1.0/11 pályázaton (szóbeli előterjesztés) 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 
4. Interpellációk              
   

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

6.  Egyebek 

 

7.  ZÁRT ÜLÉS 

 

 

7.1 Tárgy:        Bem J. utca egyes lakóinak fellebbezése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

(meghívott szakértő: Dr. Rim Zsuzsanna) 

 

7.2 Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ötszázezer 

forint értéket meghaladó szerződéskötéséről a társasági szerződés 

9.) pontja alapján 

 Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető, Horváth Tamás  

alpolgármester  

7.3 Tárgy:  Losó Pálné közmű részletfizetési kérelme 

 Előadó:  Bukodi Károly polgármester 

   

7.4 Tárgy: Riegel Ágnes közmű részletfizetési kérelme  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

 

Napirend tárgya: 
2.1 Tárgy: Kerítés létesítése az épülő Manóvár Bölcsőde és az Ócsa 1560/1 hrsz-ú ingatlan 

közös jogi határán  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Dr. Szabó György jegyző tájékoztatást az SzMSz idevonatkozó szakaszairól, amelyek a 

hozzászólás lehetőségéről szólnak. 

 

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

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

határozatot hozta: 

119/2013. /V. 30./ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalt napirendhez Dr. Balázs Gábor 

részére a hozzászólás lehetőségét megadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:      Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester összefoglalót ad. Az érintett ingatlan határos az épülő 

bölcsődével, az ingatlan tulajdonosa azt kéri, hogy oda egy tömör kerítést építsenek, ezzel 

megakadályozva az átláthatóságot és az intimitásvesztést. Jelenleg egy rossz állapotú 

drótkerítés van ott. Ez a pályázatban nem szerepelt, tehát saját forrásból kell megoldaniuk. 

Nagy árajánlat érkezett. Az egyiket Balázs Gábor úr hozta az Alfa-Beton Kft-től, mely a 

kerítés legyártására vonatkozik. Ugyanilyen típusú kerítésre érkezett másik ajánlat, hasonló 

összegben. Még két más típusú kerítésre érkezett ajánlat. Az egyik acél típusú, a másik 

egymásra épülő fa elemekből készülne. Az átláthatóságot mindegyik megszünteti.  

 

Dr. Balázs Gábor választópolgár előadja, hogy az Alfa-Beton árajánlatán kívül még három 

ajánlat került ismertetésre. Ezek anyagukban eltérnek. Kéri, hogy az Alfa-Beton ajánlatát 

fogadják el, hiszen harminc év garanciát is vállal.  Olyan hagyományos technológiával 

dolgoznak, mely garantálja a hosszú szavatosságot. A későbbiekben pedig nem igényel 

karbantartási költséget. 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő Véleménye szerint, mivel nem szerepelt a beruházás költségei 

között, ezért a legolcsóbb megoldásra kell törekedniük. Nem gondolja, hogy betonkerítést 

kellene építeni és a gyerekeket betonrengetegbe zárni. Az úr mikor ideköltözött, tudta, hogy a 

szomszédjában óvoda  van.  

 

Horváth Tamás alpolgármester egyetért Inczeffy képviselő úr által elmondottakkal. Nem 

tartja a betont sem esztétikailag, sem költséghatékonyság szempontjából alkalmasnak egy 

bölcsőde kerítéséhez. A fa balesetveszély szempontjából is és költséghatékonyság 

szempontjából is jobb. Fából készült, hangfogó és átláthatatlanságot biztosító kerítést 

javasolja elfogadni.  

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy szót kér Balázsné Dr. Drozgyik Klára, kéri, 

hogy részére is adják meg a hozzászólás lehetőségét szavazással. 

 

 

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

határozatot hozta: 

120/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalt napirendhez Balázsné Dr. Drozgyik 

Klára részére a hozzászólás lehetőségét megadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

Balázsné Dr. Drozgyik Klára választópolgár előadja, hogy ők nem költöztek ide, itt nőtt 

fel, itt lakott. Az ingatlanuk másik oldalán pont ilyen kerítést építtettek, amit esztétikai 
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szempontból meg lehet nézni.  Van szakértői véleményük, amely kimondja, hogy nem csupán 

intimitást veszítenek, az már régen elveszett, meg lehet nézni hány és milyen ablakok kerültek 

a bölcsődére.  Eddig is voltak gyerekek, de nem ilyen közel és milyen magas épület, ennyi 

ablakkal. A kerítés kapcsán a zajvédelemre is gondolni kell, nemcsak az intimitásra. Az a 

vélemény is kezében van igazságügyi szakértőtől, hogy az ingatlanuk értéke a bölcsődeépítés 

miatt mennyivel csökkent. Ezzel még nem is élt, de annak összege jóval több, mint ez a 

kerítés.  Itt nőtt fel, nem azért van itt, hogy ebből vitát kezdeményezzen. Megalapozottnak 

érzi az igényét, hogy olyan kerítés épüljön, amiből a későbbiekben gond nem lesz.  

 

Dr. Balázs Gábor választópolgár odaadja az Alpolgármester úrnak a szakvéleményt, hogy 

nézze meg. 

 

Horváth Tamás alpolgármester (Átvette, rápillantott és visszaadta.) Előadja, hogy nekik is 

van szakértőjük, majd kérnek véleményt. 

 

Bukodi Károly polgármester kéri a testületet, hogy szavazzanak. A legolcsóbb ajánlatra kér 

szavazást, mely a belátás gátló, fa táblás kerítéselemekkel, zártszelvény oszlopokkal 

megépítendő kerítésre vonatkozik és 1.159.826,- Ft a bekerülési költsége. 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

121/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 

1.) mint az Ócsa, 1562. hrsz-ú Manóvár Bölcsőde ingatlan tulajdonosa, úgy döntött, hogy 

a bölcsőde és az ócsai 1560/1 hrsz-ú ingatlan között kerítés-szakaszt a GOMÉP Ipari 

és Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.) cég által adott belátás 

gátló, fa táblás kerítéselemekkel, zártszelvény oszlopokkal megépítendő ajánlata 

alapján kívánja megépíteni. 

2.) a munkálatok bruttó 1.159.826,- Ft bekerülési költségét a 2013. évi költségvetésben 

jóváhagyott beruházási előirányzat keret terhére biztosítja. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges adminisztratív intézkedések megtételére.  

Határidő: 1.)-3.) pont: azonnal és folyamatos  

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

 

 

Dr. Balázs Gábor választópolgár köszöni szépen az Alpolgármester úrnak, és szeretné majd 

megnézni a szakértői véleményt. 

 

 

Napirend tárgya: 
2.2 Tárgy: Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása módosításának elfogadása 

(Munkatervben nem szerepel, de szorosan a tárgykörhöz tartozik.) 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

és elfogadásra javasolja a testület felé. 

 



 6 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy készült-e valamilyen számítás arra vonatkozóan, 

hogyha Ócsa egyedül végezné a családsegítést, az mennyibe kerülne?  

 

Dr. Szabó György jegyző válaszában elmondja, hogy erre vonatkozóan számítás nem történt. 

Amikor az ócsai családsegítő beolvadt Gyálhoz, már akkor is olcsóbban lehetett ellátni ezt a 

szakmai feladatot ilyen formában.  

 

Bukodi Károly polgármester kiegészítésképp elmondja, hogy más járáshoz tartozó település 

Bugyi község, amely a Gyáli kistérséghez tartozik is itt marad ebben a megállapodásban. Ezt 

követően ismereti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. 

 

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

határozatot hozta: 

 

122/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ”Kertváros” Gyáli Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulásának Társulási Tanácsa által kiadott, jelen előterjesztés 1. 

sz. mellékletét képező módosított Társulási Megállapodást elfogadja. A Társulási 

Megállapodás 2013. június 30. napján lép hatályba.  

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 
   

2.3 Tárgy: Beszámoló a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi 

Központjának  2012. évi tevékenységéről 

 Előadó: Radványi Judit intézményvezető 

 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati 

javaslatra. 

 

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

határozatot hozta: 

123/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

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

Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: --- 

 

 

Napirend tárgya: 
2.4 Tárgy: A gyámhatósági munka 2012. évi átfogó értékelése  

 Előadó: Dr. Szabó György jegyző   

 

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy a jegyzői hatáskör ebben a vonatkozásban 

megszűnik, ezért most kerül utoljára a testület elé ilyen formában ez az anyag.  
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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: 

124/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyámhatósági munka 2012. évi átfogó 

értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: --- 

 

/Török László képviselő megérkezett az ülésre. A Képviselő-testület 8 fővel van jelen./ 

 

 

Napirend tárgya: 
3.1 Tárgy: Döntés az Ócsán 2013. július 1-től – december 31-ig kommunális hulladék 

gyűjtését és szállítását végző szolgáltató szervezetről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a Hulladékgazdálkodási törvény 

kimondja, hogy 2013. július 1-től csak azok a cégek végezhetnek hulladékszállítást és 

megsemmisítést, amelyek önkormányzati vagy állami tulajdonban, vagy önkormányzati vagy 

állami többségi tulajdonban vannak. Önkormányzatok alapíthatnak saját kft-t vagy ki lehet 

írni egy közbeszerzést, ezen azok a cégek vehetnek részt, akik eddig is önkormányzati vagy 

állami többségi tulajdonban voltak, és van egy harmadik út is, eszerint lehetőség van arra, 

hogy július 1-től az önkormányzatok megbízzanak valakit. A többség, azt az utat választja, 

hogy megbíz egy céget erre a hat hónapi szolgáltatásra. Három cégtől kért be árajánlatot, 

ASA Kft, Győrszol Zrt, Vertikál Zrt. Az árajánlatok a képviselők előtt vannak. Javasolja, 

hogy a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el a testület, és kössenek a következő hat hónapra 

szerződést. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért ismerteti a határozati javaslatot és szavazást kér 

rá. 

 

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

határozatot hozta: 

125/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

1.)  a településen keletkezett szilárd hulladék gyűjtésével és szállításával 2013. július 1-től – 

2013. december 31-ig a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt-t (székhely: 

8154 Polgárdi, Bocskai u.39.) bízza meg. 

2.) Felhatalmazza a Polgármester az ajánlati dokumentációban szereplő feltételekkel a 

vállalkozási szerződés megkötésére. 

Határidő: 1.) pont:  2013. július 1.,   2.) pont:  azonnal és folyamatos  

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

 

 

Napirend tárgya: 
3.2 Tárgy: Döntés „MANÓVÁR” Bölcsőde építési a Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda 

bővítési munkálataihoz kapcsolódó óraszekrény cseréről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és elfogadásra javasolja a testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati 

javaslatra. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 2 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

126/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Manóvár Bölcsőde és a Napsugár 

Napközi Otthonos Tagóvoda tulajdonosa és fenntartója 

1.) hozzájárul, hogy a két intézmény megnövekedett energia igényét kiszolgáló mérőhely 

megfelelő méretezéssel és szabvány szerint kerüljön megvalósításra. 

2.) az 1.) pontban leírt többletmunka költségét, 300.000,- Ft+ÁFA összeget a 2013. évi 

költségvetésben beruházási keret terhére biztosítja. 

Határidő: 1.)-2.) pont:  azonnal 

Felelős:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 
3.3 Tárgy: Beszámoló a kátyúzási munkálatokról 

 Előadó: Szőlősi Zsolt műszaki ügyintéző 

 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy felmérték az önkormányzati utakat 

és közel 180 repedést, kátyút találtak. Ennek javítására kértek be árajánlatot és a munkálatok 

el is kezdődtek, de le álltak a munkával, mert meghaladta az anyagi lehetőségeket. 

Gyakorlatilag 813 négyzetméternyi kátyút betömködött az Unió Aszfalt Kft., de maradtak 

még ki javítandó helyek. Úgy gondolja, hogy ezeket a munkálatokat a nyár végén, ősz elején 

be tudják fejezni.  

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, 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: 

127/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. májusában végzett útburkolat javítási 

munkákról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: -- 

 

 

Napirend tárgya: 
3.4 Tárgy: Révfülöpi táborban üdülő gyermekek üdülési költségeinek támogatásáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy minden évben támogatják a révfülöpi 

táborozást. Javasolja a testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra a 

napirendet. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

128/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári Révfülöpi tábor költségeihez 

maximum 700.000,- Ft összegű költségviselést vállal a 2013. évi költségvetésben szereplő 

dologi kiadások terhére, mely magában foglalja az ócsai gyermekek, a Palásti testvérvárosból 

érkező gyermekek, valamint a rászoruló gyermekek költségét is. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
3.5 Tárgy: Ócsai Tamburello Sport Club névhasználattal kapcsolatos kérése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

 

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

elfogadásra a testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati 

javaslatra. 

 

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

határozatot hozta: 

129/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Ócsán működő Tamburello 

Sport Club hivatalos nevében a település nevét használja és mint Ócsai Tamburello Sport 

Club (rövidített néven: OTSC) jelenjen meg a hivatalos versenyeken. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     --- 

 

 

Napirend tárgya: 
3.6 Tárgy: Döntés a behajthatatlannak minősülő adósok/adósságok törléséről 

 Előadó: Dr. Szabó György jegyző  

 

 

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

javasolja a behajthatatlan adóhátralékok törlését. 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a határozati 

javaslatra. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

130/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város  Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Jegyző tájékoztatását, mely 

szerint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 162. §-a alapján a mellékletben 

szereplő gazdálkodó szervezetek vonatkozásában az egyes szervezetenként kimutatott 

adóhátralékok és pótlékok törlése iránt behajthatatlanság címén intézkedik.  

Határidő: azonnal és folyamatos  

Felelős:    Jegyző  
 

 

Napirend tárgya: 
3.7 Tárgy: Vélemény kialakítása a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi 

Szakközépiskola alapító okiratának módosításához  

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

 

Bukodi Jánosné képviselő előadja, hogy az Oktatási, kulturális Bizottság tárgyalta a 

napirendet és javasolja elfogadásra az alapító okirat módosítását. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a határozati javaslatra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

131/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bolyai János Gimnázium és 

Kereskedelmi Szakközépiskola működtetője, egyetértő véleményét nyilvánítja ki az 

intézményalapító okiratának azon módosításáról, miszerint abból kivezetésre kerüljön a 

szakközépiskolai oktatás és Bolyai János Gimnázium elnevezésre módosuljon az iskola neve.  

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:     -- 

 

 

Napirend tárgya: 
3.8 Tárgy: Döntés a Napsugár Óvoda bővítésére érkezett műszaki ellenőri ajánlatokról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy a kivitelező személye már eldőlt, aki az óvoda 

bővítését végezné, de kell hozzá egy műszaki ellenőr is. Az ajánlatok a képviselők előtt 

vannak. Javasolja, hogy az URANUS 2002. Mérnöki Iroda Kft. ajánlatát fogadja el a testület, 

mivel az a legkedvezőbb. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért 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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132/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) KMOP-4.6.1-11-2012-0022 jelű Nevelési intézmények fejlesztése c. pályázat keretén 

belül „Ócsa Napsugár Óvoda Bővítése” pályázat során végrehajtandó 

beruházási/építési munkálatok műszaki ellenőréül URANUS 2002. Mérnöki Iroda 

Kft.-t (székhely: 2370 Dabas, Tölgyfa u.11.) jelöli meg.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a műszaki ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó 

megbízási szerződés aláírására. 

Határidő: 1.) azonnal  2.) folyamatos  

Felelős: 1.) --           2.)  polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 
3.9 Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének kérelme 

 Előadó: Sándor István elnök 

 

 

Dr. Szabó György jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 

2013. évi költségvetésben biztosított valamennyi pénzeszközét felhasználta, sőt túl is lépte, 

kb. 47 ezer forinttal, ezt a féléves költségvetésnél mindenképpen rendezni kell.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő kérdezi, hogy a telefon költségeire mennyit kért az elnök úr? 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a Kisebbségi önkormányzatnak költségvetés 

által biztosított pénze nincs. Ezért az elnök őr telefontámogatást kért, hogy valamilyen szinten 

tudjon dolgozni.  

 

Horváth Tamás alpolgármester javasolja, hogy egy korlátozott értékű telefonhasználatot 

szavazzon meg a testület a Nemzetiségi önkormányzatnak, 5000.- Ft/hó összegben. Kéri az 

elnök urat, hogy - önmérsékletet tanúsítva – ne tervezzen a Kisebbségi önkormányzat olyan 

jellegű tevékenységet, amely újabb ilyen jellegű kiadással járna.  

 

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: 

133/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, tekintettel arra, hogy a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosított valamennyi pénzeszközét 2013. május 

31-ig felhasználta, az Elnök számára feladatainak ellátásához 2013. június 1-től max. 5.000.-  

Ft/hó költségkeretet biztosít. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
3.10 Tárgy: Az Ócsai Birkózó Edzőközpont kérése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a Birkózó Edzőközpont azzal a kéréssel fordult 

az önkormányzathoz, hogy az edzőtábor megtartását 200 ezer forinttal támogassa. Az 

Edzőközpontot az önkormányzat évek óta támogatja. A volt párházban edzenek, a rezsit is az 

önkormányzat állja, valamint az általános iskolában is szoktak térségi edzéseket tartani és 

ezért sem kér az önkormányzat bérleti díjat.  

 

Bukodi Jánosné képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási, kulturális Bizottság tárgyalta a 

napirendet és azt javasolják, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének tükrében 

támogassák a kérést. 

 

Kardos Zoltán képviselő elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság 50.000.- Ft támogatást 

javasol a Birkózó Edzőközpont számára.  

 

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: 

134/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsai Birkózó Edzőközpont számára 2013. 

évi birkózó edzőtábor megtartását 50.000,- Ft-tal támogatja 2013. évi költségvetésben 

tervezett céljellegű támogatások előirányzata terhére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Bukodi Károly polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
3.11 Tárgy: A 2013. évi Pedagógus Nap megtartásával kapcsolatos költségekről szóló szóbeli 

előterjesztés 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester jelezni kívánja, hogy a mai napon mindhárom intézménynek 

(óvoda, általános iskola, gimnázium) elküldte Pedagógus Nap alkalmából jókívánságait. 

Eddig is mindhárom intézményt támogatta az önkormányzat 100 ezer forinttal, ezt a 

pedagógusok arra költötték, amire akarták. A Gazdasági Bizottság 50-50 ezer forintot javasol 

intézményenként a Pedagógus Napra.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő előadja, hogy e-mailt küldött, melyben javasolja, hogy most is 

100-100 ezer forintot adjanak intézményenként. Kéri, hogy erről a javaslatról szavazzon a 

testület. Úgy gondolja, ha másra van pénz, kerítésre stb., akkor a pedagógusok is 

megérdemelnek intézményenként 100 ezer forintot.  

 

Horváth Tamás alpolgármester a maga részéről nem hasonlítaná össze a bölcsőde kerítését 

a pedagógusokkal, semmilyen formában. A bölcsőde kerítése egy kötelezően ellátandó 

feladat, a Pedagógus napi támogatás pedig adható. Elmondja, hogy az önkormányzat 

pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé az intézményenkénti 100 ezer forintos támogatást. Az 

intézményvezetők is tisztában vannak azzal, hogy a várostól jelenleg ez az 50 ezer forint is 

szép támogatás.  
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Bukodi Jánosné képviselő úgy gondolja, hogy a nehéz anyagi körülmények ellenére a lehető 

legtöbb támogatást adják, és köszönjék meg a pedagógusok munkáját. Előadja, van egy 

egyházi közösség, amely minden évben megköszönti a pedagógusokat. Jónak tartaná, hogy az 

elkövetkező időben az önkormányzat is gondoskodna arról, hogy valamilyen műsorral 

köszöntené a pedagógusokat.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér Inczeffy Szabolcs képviselő 

módosító indítványára. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen és 5 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

135/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen és 5 nem szavazattal elvetette az alábbi 

határozati javaslatot: 

 a 2013. évi pedagógus napi ünnepségek megrendezéséhez, az intézményvezetők 

közreműködésével a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda, a Halászy Károly Általános Iskola 

és a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola részére a 2013. évi 

költségvetésben tervezett dologi kiadások terhére 100.000-100.000,- Ft-ot biztosít. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Bukodi Károly polgármester  

 

 

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

rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 3 tartózkodó nem szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

136/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi pedagógus napi ünnepségek 

megrendezéséhez, az intézményvezetők közreműködésével a Nefelejcs Napközi Otthonos 

Óvoda, a Halászy Károly Általános Iskola és a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi 

Szakközépiskola részére a 2013. évi költségvetésben tervezett dologi kiadások terhére 50.000-

50.000,- Ft-ot biztosít. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Bukodi Károly polgármester  

 

 

Napirend tárgya: 
3.12 Tárgy: Részvétel a 7.1.0/11 pályázaton (szóbeli előterjesztés) 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a pályázat a szennyvíztisztító bővítéséről szól, 

illetve akár egy új szennyvíztisztító építéséről, ez az előkészítésre vonatkozik, erre a 7.1.0/11 

pályázatot szeretnék beadni. Januártól pedig a megvalósításra is lehet beadni pályázatot. A 

lakópark építésével több millió forintot sikerült ennek a műnek a felújítására költeni, ami több 

mint tíz éve semmilyen fejlesztést nem kapott, de ez sem elegendő hosszú távra. Elmondja, 

hogy Felsőpakony és Inárcs önkormányzatával együtt kell pályáznia Ócsának. Az elmúlt pár 

hónapban letisztult a DPMV Zrt. működése, ők is azt javasolták, hogy amennyiben lehetséges 
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akkor pályázni kell. Tájékoztatást ad arról, hogy a hétfői napon volt az Ócsa és Társai 

Nonprofit Kft. taggyűlése, ahol újra szóba jött a pályázat. A másik két település polgármesteri 

úgy nyilatkoztak, hogy testületeik támogatják a pályázaton való indulást. A pályázat 85 

százalékos intenzitású, tehát 15 százalékot kell önrészként elosztani a három település között. 

Ezt követően ismereti a határozati javaslatot és szavazást kér rá. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

137/2013. /V. 30./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) indulni kíván a Derogációs vízi közmű projektek előkészítése tárgyában kiír KEOP 

7.1.0/11 számú pályázaton. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban körülírt döntés végrehajtásához 

szükséges  adminisztratív intézkedéseket tegye meg.  

Határidő:  1.) -  2.)  azonnal  

Felelős: 1.)  - 2.)  polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 
6. Egyebek 

 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő emlékeztet arra, hogy szó volt arról, hogy a menzát jó lenne 

belülről kifesteni. Kérdezi, hogy lesz-e a költségvetésből erre pénz? 

 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető előadja, hogy meg kellett vizsgáltatni a tetőt, mert 

több helyen beázás van. Abban tökéletesen igaza van Inczeffy képviselő úrnak, hogy a menza 

festésre szorul. A tető javítására a környezetbe illő tetőt javasolt a főépítész úr, erre érkezett 

ajánlat a Tetődoktor Kft-től (6 millió forint). Az intézményvezetői értekezleten, amit minden 

héten tartanak, ilyen témák is szóba kerülnek, a menza festése is rajta van a listán. Arról, hogy 

ezt Ócsa város önkormányzata hogyan tudja ezt finanszírozni, annyi tud mondani, hogy a 

holnapi nappal bezárólag kb. 9 millió forint lejárt számlatartozása lesz a Kft-nek.  

 

Sándor István Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felajánlja, hogy megpróbál festőt 

keresni és az anyagot is beszerezni a menza belső festéséhez.  

 

Bukodi Károly polgármester megköszöni a segítségét Sándor Istvánnak. Ezt követően 

tájékoztatást ad arról, hogy a térfigyelő-kamerák felszerelésre kerültek és működőképesek és 

a rendőrségre mennek be a jelek.  

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

       Bukodi Károly             Dr. Szabó György 

        Polgármester             Jegyző 



 15 

 

 

 

 


