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J E G Y Z Ő K Ö NY V : 

 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 4. napján 18 

órakor megtartott közmeghallgatásáról 

 

Ülés helye: Egressy Gábor Szabadidőközpont színházterme 

 

A Képviselő-testület 5 fővel van jelen. Távol van Bukodi Jánosné, Buza Ernő Dönti Károly,  

Inczeffy Szabolcs  képviselő. 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Török László képviselő  

 

 

Bukodi Károly polgármester a 2013. december 4-én (szerdán) 18.00 órára munkaterv 

szerint összehívott közmeghallgatást megnyitja.  Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 

fővel jelen van és határozatképes. Az ülésről távolmaradását jelezte Bukodi Jánosné, Buza 

Ernő és Dönti Károly képviselő.  Az ülés megtartására az Egressy Gábor Szabadidőközpont 

színháztermében kerül sor. Az előzetesen meghirdetett napirend alapján tartja az ülést. 

Sajnálja, hogy ilyen kevés érdeklődő jött el. Elmondja, hogy az általa adott tájékoztató után 

mód nyílik arra, hogy a jelenlévőktől, Képviselőtestülettől, Rendőrőrs parancsnoktól, 

Polgárőrség Vezetőjétől, Közterület-felügyelőktől, Jegyző úrtól kérdezhessenek. 

 

 

Napirend: 

 

1. A 2013. évi munka értékelése és a 2014. évi tervek 

2. Egyebek 

 

 

1. napirend tárgya: A 2013. évi munka értékelése és a 2014. évi tervek 

 

Bukodi Károly polgármester: Beszámol a 2013. évben történt eseményekről, 

fejlesztésekről. Tájékoztatást ad arról, hogy egy évvel ezelőtt mit szerettek volna 

megvalósítani és ebből mit sikerült.  

 Kiemelt, fontos tényként elmondja, hogy a Kormány Ócsát maximálisan, 70 %-ban 

konszolidálta, 1.561.092.875 Ft összegben. A jelenlegi adósságállomány így a 2007-es 

szinten áll. Reméli, hogy itt nem áll meg a folyamat és a többi adósság is 

konszolidálásra kerül.  

 A szociális lakópark építése kapcsán az állam által befizetett közmű hozzájárulást a 

szolgáltató 2012. év végén szennyvíztisztító felújítására költötte.   

 A körzeti megbízottak száma egy fővel növekedett és rendőrőrs is került a településre, 

akik Alsónémedin és Bugyin is szolgálatot teljesítenek. A polgárőrség is 

újraszerveződött, új rendszerben, fegyelmezetten dolgoznak. Belügyminisztérium 
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pályázatán nyertek térfigyelő kamerák kiépítésére. Ezek jelentősen megnövelték a 

közbiztonságot.  

 A járdaépítés folytatódott, több mint két kilométer járda épület meg.  December 31-ig 

lehet még jelentkezni, ha valaki jövőre részt venne ezen a pályázaton.  

 Az utak kátyúzására is költöttek.  

 Cél volt, hogy a hivatallal szembeni téren közösségi teret alakítanak ki. Eddig csak a 

már kikövezett rész rendbetétele volt lehetőség. Megvásárolták a volt TSZ épületet 

részletre. Később arra folytatnák.  

 A tervbe vett bölcsődét sikerült megépíteni pályázati segítséggel. Két csoportra 

lehetett pályázni, ezért így épült meg.  

 A Baross utcai óvodabővítésére 2004-es tervek voltak, melyet felújítottak és teljes 

felújításra került sor. Három csoportszobával bővült. Új konyhát építettek ötszáz fős 

főzési kapacitással. Ez majd több intézmény ellátására is alkalmas lesz.  Jövő hét 

szerdán 15.30 órakor kerül sor az ünnepélyes átadásra.  

 A Dózsa telepi óvodába OVI-FOCI pályázat keretében sikerült felépíteni egy műfüves 

pályát, ahol más sportszerekkel is lehet mozogni. A sportpálya megújult közel 33 

millió forintot költöttek rá. Ehhez is pályázati összeget és önkormányzati támogatást is 

felhasználtak. A területet bekerítették, öltözőket építettek, lelátót és több sporteszközt 

is beszereztek.  

 Voltak olyan beruházások, amelyek nem önkormányzati kivitelezésben, de érintették a 

várost. Ilyen az ócsai lakópark, az állam nyolcvan házat épített I. ütemben. A Máltai 

Szeretet Szolgálat két embere segíti az ott lakókat és a buszjáratot is sikerült az 

igények szerint kialakítani.  

 Elkészült a Bajcsy Zs. út felújítása – egy év késéssel – állami beruházásban a 

körforgalomtól a hivatalig.  

Mozgalmas évet zárnak.  

 

o Jövő évben, 2014-ben tervezik a KEOP pályázatok kapcsán az épületenergetikai 

felújításokat. A Dózsa telepi óvodára már biztosan nyertek, de várják az értesítést a 

szabadidőközpont vonatkozásában is. Az idén még aláírják a támogatási szerződést ezt 

követően a közbeszerzési előírások szerint haladnak tovább. Nyár végéig tervezik a 

munka befejezését, mert a kazáncsere is a program része. Tájékoztatást ad arról is, 

hogy áprilistól a gimnázium üzemeltetése is az önkormányzat kezelésében van, 

minden hiba rendbetétele az önkormányzat költsége. A gimnáziumra is megnyertek 

egy épületenergetikai pályázatot, ennek szerződése már aláírásra vár. Ennek kapcsán 

várják a rezsiszámlák csökkenését. Hasonló pályázat van elbírálás alatt a 

szabadidőközpontra vonatkozóan, ahol szintén szigetelési problémák vannak.  

 

o Sok olyan probléma van még, amit már szerettek volna megoldani. Az egyik ilyen az 

Üllői úton a gyalogos átkelőhelyek kialakítása. Az Üllői úti vasúti átjárót is egy 

labirintussal biztonságossá tehetnék.  Ez elsősorban pénz kérdése. Egy 

gyalogátkelőhely kialakításánál közvilágítást kell kiépíteni és az út mindkét oldalán 

járda összeköttetése kell, hogy legyen.  

 

o Ezek a tervek plusz a két KEOP pályázat, amit meg kell valósítani. 2014. őszén 

választások lesznek, ha ezeket addig be tudják fejezni, akkor szintén egy mozgalmas 

évet hagynak maguk mögött.    

 

Beszámolóját befejezte és várja a jelenlévők kérdéseit. 
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2. napirend tárgya: Egyebek 

 

Pappné Hajdu Katalin ócsai lakos: Megdöbbenti az emberek érdektelensége, amiért ilyen 

kevesen jöttek el. Köszönetet mond az ócsai körzeti megbízottaknak, melyet megoldottak. 

2014-ben is lesz járdaépítési program ez jó, de megkérdezi, hogy hasonló formában nem 

tervezik-e az árkok és a vízelvezetés rendezését.  

 

Bukodi Károly polgármester: Visszatérő gond a csapadékvíz elvezetése. A végleges megoldás 

több százmillió forintos beruházás. Egyenlőre, még terveket sem készíttettek. A kritikus 

helyeken ástak árkot, de átfogó megoldás nagyléptékű munka lenne. Valamikor mindenhol 

volt árok, de sajnos nem jó szemlélet folytán sok lakos betemette azt.  

 

Ivánka Vince ócsai lakos: Két gyermeke már jár az óvodába és rövidesen a harmadik is. 

Nagyon örül a pályázatok kapcsán történt megújulásnak. Levelet kaptak a szülők, miszerint 

nyilatkozzanak, hogy szeretné-e ha gyermeke átkerülne a másik óvodába. A levél 

megfogalmazása szerint nem szükséges ehhez a beleegyezése sem. Szabad-e megbolygatni 

már összeszokott óvodai csoportokat? Véleménye szerint ezen, rövid, de intenzív óvodai 

időszak alatt sérülékenyebbek a gyermekek. Pletykaként hallotta, hogy minden csoportból öt 

gyermeket áttesznek a vegyes csoport kialakításához. Részéről ez elképzelhetetlen. 

 

Bukodi Károly polgármester: Véleménye szerint ebben a témában választ az óvodavezető tud 

adni, akár rendkívüli szülői értekezleten. A csoport létszámok maximumon működnek, ami 

nem jó. A kérdésre a választ az Óvodavezető adja meg. 

 

Több kérdés nem érkezett. Nagyon sajnálja, hogy mikor lehetne a kérdésekre választ kapni, 

nincs érdeklődés. 

 

Köszöni szépen a megjelenést és Áldott Karácsonyt és sikeres Új Évet kíván! 

 

A tárgyalt napirendhez kapcsolódó anyag a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra került. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

     Bukodi Károly            Dr. Szabó György 

      Polgármester           Jegyző 

 

 

 

 


