
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 7. napján 1800 órakor 
megtartott közmeghallgatásról. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 
 
Jelen vannak:  
Bukodi Károly   polgármester 
Horváth Tamás   alpolgármester 
Hantos Péter   képviselő 
dr. Gallai Zoltán  képviselő 
Kánai Gergely   képviselő 
Murinainé Murár Emília képviselő 
Puskás Imre   képviselő 
 
Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket a közmeghallgatáson, 

megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Távol van Buza Ernő és Kardos 

Zoltán képviselő.  

 

Napirendek: 

 

1. Tárgy: A 2017. évi költségvetési év áttekintése 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

2. Tárgy: Egyebek 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a kiküldött napirendet tárgyalásra elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt: 

 

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

határozatot hozta: 

 

262/2017. (XII. 7.) számú ÖK határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet tárgyalásra elfogadja. 

 

Határidő: ---- 

Felelős: ---- 

 

Napirend tárgya: 

1. Tárgy: A 2017. évi költségvetési év áttekintése 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 



Bukodi Károly polgármester köszönti az ülésen és szeretné bemutatni a jelenlévőknek Rácz 

Ferenc rendőr alezredes urat, az Ócsai Rendőrőrs parancsnokát és Lócskai István urat, aki a nemrég 

megalakult Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vezetőjét. 

Az előző évek gyakorlatának megfelelően ismét diasorral készült. Az első dián láthatóak a 2016-os 

és 2017-es év bevételei és kiadásai. Látható, hogy a 2017-es évben magasabb bevételekkel terveztek 

és ehhez mérten magasabb a kiadások összege is. A bevételek az adóbevételekből származnak, ezzel 

kapcsolatosan a táblázatban látható, hogy 2017. november 30-ig az előirányzott 409.300.000 Ft-ból 

424.221.698 Ft teljesült. 

A következő dián látható, hogy mely beruházások – pályázat útján és saját erőből finanszírozott - 

valósultak meg ebben az évben a városban. Pályázati forrásból valósult meg a közművelődési 

érdekeltségnövelő pályázat keretén belül az Egressy Gábor Szabadidő Központ vizesblokkjainak 

felújítása, a KEHOP energetikai pályázat keretein belül az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

és a Polgármesteri Hivatal külső szigetelés és színezése, valamint az Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat keretein belül jövő és során kerül sor a 

Nefelejcs Óvoda előtti Dózsa György utca aszfaltozása és vízelvezetés kiépítése. 

A többi beruházás saját forrás felhasználásával valósult meg több, mint 90 millió Ft összegből. A 

külső szigeteléssel párhuzamosan történt a Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása, 

folyamatban van az épület belső felújítása, megtörtént a Vadvirág utca aszfaltozása és elkészült a 

D. Szabó Károly utca közvilágításának kiépítése. A következő diákon, pedig képekben is láthatóak 

a megvalósult beruházások. 

Voltak más, kisebb, szociális jellegű beruházás is, mely a 2017-es évben indult. Ilyen volt az „Ócsai 

csemete” program és az „Elsős vagyok” program, hol minden 2017. évben született gyermek 

szülője igényelhette a csomagot, melyet személyesen vitt el a szülőknek és szeptemberben minden 

első osztályos tanuló kapott egy iskolakezdő csomagot. Ezek mellett továbbra is folytatódik a tűzifa 

program, ennek a kihordása már a hét folyamán meg is kezdődött. 

Ennyit tudott dióhéjban elmondani a 2017. évben történtekről, ha kérdés észrevétel nincs, akkor 

áttérne a következő napirendre. 

 

Napirend tárgya:  

2. Tárgy: Egyebek 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Szauther László: köszöni a Vadvirág utca aszfaltozását, nagyon jól sikerült. A vasútállomás felé, 

ahol elkészült a parkoló, ott célszerű lett volna egy kanyarodó sávot kiépíteni a parkoló felé. A 

vasútállomásnál van egy gyalogátkelő hely, ahol nagyon rossz a közvilágítás, illetőleg van ott egy 

autó, ami állandó jelleggel ott parkol a KRESZ előírásai ellenére. 

A másik problémája a kutyákkal kapcsolatosan van, le van írva, hogy hogyan kell állatot tartani. A 

héten már másodjára fordul elő, hogy szomszédja kutyája állandó jelleggel kint van az utcán. A 

szomszédjában nagy testű kutyát tartanak, ami állandó jelleggel ugat és zavarja a nyugalmát. 

 

Bukodi Károly polgármester megadja a szót kutyatartás témájában az érintetteknek, mit lehet 

tenni a problémával? 

 

Berecz Évaközterület-felügyelő azzal kapcsolatosan semmit nem tudnak tenni, hogy a kutya 

ugat. A kutya tulajdonosával, amely állandó jelleggel kint van az utcán, már többször próbált 

beszélni, valóban nagyon ellenséges. Többször voltak arra a gyepmesterrel, akkor egyik alkalommal 

sem volt kint az állat. 

 



Dr. Molnár Csaba jegyző felhívja a figyelmet, hogy nevek ne hangozzanak el, a 

közmeghallgatáson egyedi hatósági ügyről nem beszélhetnek, csak általánosságban említhető az 

adott ügy, az ülésről hangfelvétel készül. 

 

Bukodi Károly polgármester rendben, tehát összefoglalva, ha a kutya kint van az utcán és 

bejelentés érkezik, akkor értesítik a gyepmestert, aki megpróbálja befogni, ha bent van, udvaron 

belül és ugat, akkor nehéz bármit is kezdeni vele. 

Az állomáson található gyalogátkelőhely vonatkozásában kéri, hogy a rendőrség ellenőrizze majd 

az állomásnál történő parkolást. 

 

Rácz Ferenc rendőr alezredes természetesen igen, azonban szeretné megjegyezni, hogy a 

gyalogosnak is körültekintően kell átkelnie a zebrán. 

 

Bukodi Károly polgármester a megvilágítást és a Székesi útnál a kanyarodó sávot pedig 

megvizsgálják majd. 

 

Morvai Lajos jó lett volna hallani a vasúti átjáró felé vezető gyalogos utakról, hogy van az ügyben 

egy kis előrelépés, vagy a közterületeket foglaló járművekről. Talán egy évvel ezelőtt jelezte, hogy 

ott áll egy jármű az óvoda mellett és már lassan benövi a fű, mostanra már a kerekei is eltűntek.  

Szeretne kérdezni, hogy az óvoda előtti út felújítása ügyében az ottani ingatlanok tulajdonosai 

megismerhetik esetleg a műszaki tartalmat, vagy az árkot nem fogja érinteni a kivitelezés. Illetve 

számíthatnak-e arra, hogy az ottani lakóktól beszedésre kerül majd az aszfaltozás egy része? 

 

Bukodi Károly polgármester nem számíthatnak rá, mivel pályázati pénzből kerül finanszírozásra. 

A műszaki tartalmat természetesen bárki megismerheti, aki befárad az Ócsai Polgármesteri Hivatal 

Műszaki és Pályázatkezelő Irodájára. Gyakorlatilag a padkázás fog megtörténni, új aszfaltburkolatot 

kap az utca és a Dózsa György utca sarkától a Martinovics utcában található buszmegállóig 

kiépítésre kerül egy járda, hogy ne a füvön keresztül kelljen megközelíteni a megállót. 

Egy nagyon pici előrelépés történt. A Belügyminisztérium államtitkárságán van egy költségvetéssel 

ellátott levél, mely megküldésre került Pánczél Károly országgyűlési képviselő és Dr. Szűcs Lajos 

országgyűlési képviselő számára is. Ebben a levélben a két vasúti átjáró kiépítésére és az oda vezető 

járdákra kérnének állami támogatást az év végi maradványösszegből. Reméli, hogy az idei évben 

Ócsa is részesül ebből a maradvány pénzből.  

Kérdezi Lócskai István urat, hogy a hulladékszállítással kapcsolatosan szeretne-e mondani néhány 

szót? A tájékoztató kiosztásra került a lakosság körében, felkerült a honlapra, benne volt az 

újságban. 

 

Lócskai István DTKH köszi a szót és a meghívást. Néhány szóban szeretné elmondani a 

tudnivalókat. Jelen pillanatban 19. szolgáltató látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

feladatokat. A közszolgálatok alatt vannak további alvállalkozók, akiknek törvény általi 

kötelezettsége, hogy legkésőbb 2018. január 1-től nonprofit Kft.-vé kell alakulniuk. Ócsa városában 

történt némi változás. A Vertikál Nonprofit Zrt.-vel a szerződést közös megegyezéssel az 

Önkormányzat felbontotta és a DTKH Nonprofit Kft. vette át közszolgáltatást, hasonló vagy talán 

lehet mondani, hogy magasabb műszaki tartalommal. Úgy látja, hogy januártól tovább fog 

emelkedni a műszaki színvonal. Havonta két alkalommal kerül sor a szelektív hulladék gyűjtésére, 

ebbe az évben még zsákos formában, de bízik benne, hogy jövő év második felében minden 

ingatlan-tulajdonos megkapja a második és harmadik gyűjtőedényt. Egyet a csomagoló anyagnak és 

egyet pedig a zöldhulladéknak. 



Az ügyfélszolgálat nem változott, Ócsán sikerült megtartani az eddigiformában és időpontban. Évi 

két lomtalanítás van. Kért adatot az eddigi igénybevétel vonatkozásában, amely kicsit alacsonynak 

mutatkozik, ezért szeretné kérni, hogy ha lehetőség van rá, akkor a helyi újságban kerüljön 

megjelentetésre. Most már januártól december 31-ig lehet igényelni, évente két alkalommal, 

mennyiségi korlát nélkül. Az sem számít, hogy az illetőnek van-e tartozása vagy sem, csak annyi, 

hogy rendelkezzen partnerszámmal.  

 

Bukodi Károly polgármester Rácz Ferenc rendőr alezredest kérdezi, hogy van-e bármi, amit 

szeretne elmondani. 

 

Rácz Ferenc rendőr alezredes kéri, hogy lehetőség szerint kerüljön megjelentetésre a helyi 

újságban, hogy az Ócsa Rendőrőrsnek megváltozott a telefonszáma, új rendszer került kiépítésre. 

A telefonszám december 1-től 06 29 560 487. 

 
Bukodi Károly polgármester köszöni, ha több kérdés, észrevétel nincs, akkor köszöni a 
vendégeknek a megjelenést. 
 
A napirendek megtárgyalását követően a polgármester az ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 

 
 Bukodi Károly Dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


