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J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 12. napján 1600 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 
 
Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 
Horváth Tamás  alpolgármester 
dr. Gallai Zoltán képviselő 
Hantos Péter képviselő 
Kardos Zoltán  képviselő 
Kánai Gergely  képviselő 
Murinainé Murár Emília képviselő 
 
 
Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, távol van Buza Ernő, Hantos Péter, Kánai Gergely és 
Puskás Imre képviselő. Mivel rendkívüli ülés, így a napirend vonatkozásában nem kell dönteni. 
 
Napirend tárgya:  
1. Tárgy: Döntés a Kertváros Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 
Hantos Péter képviselő megérkezik a terembe a Képviselő-testület 6 fővel van jelen. 
 
Bukodi Károly polgármester Jegyző urat kéri mondja el pár szóban, miről lenne szó. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző legutóbbi képviselő-testületi ülésen már tárgyaltak az idősek nappali 
ellátását tárgyában. A Képviselő-testület és a Társuláshoz tartozó többi Önkormányzat Képviselő-
testülete is döntött arra vonatkozóan, hogy a jövőben társulási formában kívánja megvalósítani az 
idősek nappali ellátását. Gyál ezt már meg is valósítja a 2019-es évben, január 1-től már ennek 
megfelelően indul az ellátás megszervezése. Ahhoz, hogy ezt meg tudja kezdeni január 1-jével, arra 
van szükség, hogy a Társulás dokumentumai módosításra kerüljenek. A hétfői napon sor került egy 
Társulási Tanácsi ülésre, ahol elfogadásra került a társulási megállapodás módosítása, ez azonban 
csak akkor érvényes, ha azt valamennyi Képviselő-testület külön-külön is elfogadja, jóváhagyja. A 
héten valamennyi település Képviselő-testülete dönt erről és mindenképpen meg kell hozni a 
döntést ezen a héten, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adminisztrációs 
feladatokat el tudja végezni december hónapban annak érdekében, hogy januárban 
megkezdődhessen a munka. 
 
Kardos Zoltán képviselő egy kérdése lenne, még pedig, hogy a társuláshoz tartozó 
Önkormányzatok településének lakosai Gyálon vehetik igénybe ezt az ellátást? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző jelenleg csak gyáli lakosok vehetik igénybe, ha Ócsán is szeretnék ezt 
megvalósítani, illetve, ha lesz rá igény, akkor az Önkormányzatnak ezt intézményesítenie kell, de a 
jövőben a Társuláson keresztül ezt meg tudják majd tenni. A Társulási ülésen ezt jelzik, utána pedig 
el kell dönteniük, hogy ezt milyen formában tudják kivitelezni. Az intézményesítést a Társulás fogja 
adni, viszont az Önkormányzatnak kell helyet biztosítania. A Társulási ülésen elhangzott, hogy más 
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települések vonatkozásában is lenne mihamarabb igény erre és azt javasolták, hogy mivel a többi 
önkormányzat sem tudna ingatlant biztosítani erre, lehetőség legyen rá, hogy Gyál a többi település 
igénylőit is ott tudja fogadni. A beszélgetés elindult erről, úgy gondolja, hogy a közeljövőben 
biztosan lesz ez még téma. Ócsán igény még nem jelentkezett, legalábbis az elmúlt tíz évben 
biztosan nem, jogszabályilag lehetőség van rá. Ha valaki igényelné ezt, akkor az Önkormányzatnak 
biztosítani kellene valamilyen formában. 
 
Bukodi Károly polgármester: Annyi kiegészítést szeretne tenni, hogy Gyál, Alsónémedi, Bugyi 
és Ócsa települések vannak a társulásban. Bugyi részéről az hangzott el, hogy az idősekkel való 
foglalkozás valóban megérne egy nagyobb beszélgetést.  
 

Kánai Gergely képviselő megérkezett a terembe, a Képviselő-testület 7 fővel van jelen. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.) jóváhagyja a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 20/2018. (XII. 10.) 
számú határozattal elfogadott Társulási Megállapodásának 1. számú melléklet szerinti 
módosításait, és a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást, 

2.) felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

 

263/2018. (XII. 12.) számú ÖK Határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.) jóváhagyja a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 20/2018. (XII. 10.) 
számú határozattal elfogadott Társulási Megállapodásának 1. számú melléklet szerinti 
módosításait, és a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást, 

2.) felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)--, 2.) polgármester 
 
A napirendek megtárgyalását követően a Polgármester az ülést bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 

  .....................................................   ....................................................  
 Bukodi Károly  dr. Molnár Csaba  
 polgármester jegyző 
 
 


