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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 28. napján tartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Bukodi Károly polgármester 
Murinainé Murár Emília alpolgármester 
Darócziné Kozma Judit képviselő 
Icsó László Csaba képviselő 
Krisztián László  képviselő 
Török László képviselő 
Valóczki Melinda Andrea képviselő 
 
Meghívottak: 
Sándor István Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
dr. Molnár Csaba jegyző 
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
7 fővel van jelen, határozatképes, távol van Balló Benő képviselő, aki távolmaradását előre jelezte, 
valamint dr. Gallai Zoltán képviselő, aki távol maradását nem jelezte. 
Arra kéri a képviselőket, hogy távolmaradásuk esetén azt a Titkárságra, esetleg alpolgármester 
asszony fel, vagy számára jelezzék, ne képviselőtársaikat hívják fel, mert nem ez a hivatalos út. 
Azért is fontos, hogy tudják, egyáltalán határozatképes esz-e a Képviselő-testület, vagy sem. Kéri, 
hogy a jövőben mindenki e szerint járjon el a jövőben. 
Kérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatosan van-e bárkinek észrevétele, javaslata? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvenni 4.5. napirendi pontként a „Döntés a II. számú háziorvosi 
praxis tartós helyettesítés keretében történő betöltéséről és pályázati kiírás közzétételéről” elnevezésű 
napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4.5. napirendi pontként a „Döntés a II. számú háziorvosi praxis tartós helyettesítés 
keretében történő betöltéséről és pályázati kiírás közzétételéről” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

129/2021. (VII. 28.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.5. napirendi pontként a „Döntés a II. számú 
háziorvosi praxis tartós helyettesítés keretében történő betöltéséről és pályázati kiírás közzétételéről” elnevezésű 
napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
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dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvenni 4.6. napirendi pontként „A Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. 2021. II. negyedéves beszámolója” elnevezésű napirendet. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4.6. napirendi pontként „A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2021. II. negyedéves 
beszámolója” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

130/2021. (VII. 28.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.6. napirendi pontként „A Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 2021. II. negyedéves beszámolója” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott módosításokkal tárgyalásra elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

131/2021. (VII. 28.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott 
módosításokkal tárgyalásra elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 

Napirendi javaslat 

 
1. Napirend előtti felszólalások 
2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 
2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3. Munkaterv szerinti napirendek 
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3.1. Tárgy: Döntés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 
meghatározott gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének elkészítéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4. Aktuális napirendek: 
 

4.1. Tárgy: Az Esze Tamás utca forgalmi rendjének kialakítása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.2. Tárgy: A védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott védőnői körzetek kötelező felülvizsgálata 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.3. Tárgy: …/2021. (…) önkormányzati rendelettervezet az Ócsai Életút Program keretében 
nyújtandó támogatások rendjéről szóló 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.4. Tárgy: Döntés az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által a roma holokauszt 
kapcsán szervezendő megemlékezés és kiállítás támogatásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

5. Interpellációk 
6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
7. Egyebek  
8. ZÁRT ÜLÉS 

 
8.1. Tárgy: Díszpolgári cím adományozása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 
8.2. Tárgy: PRO URBE Ócsa” kitüntető díj adományozása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 
 
Bukodi Károly polgármester: beszámol arról, hogy a Falu Tamás utcai önkormányzati lakás 
vonatkozásában visszajelzett a bérlő, hogy meg kívánja vásárolni az Önkormányzat által 
meghatározott vételáron. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A múlt havi ülésen született határozat a szabadidőpark 
tervezőjének személyéről. Kérdezi, hogy vele mikor tudna találkozni a Képviselő-testület? 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy a tervezőt a mai napra hívta meg 16:45-re. 
Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

132/2021. (VII. 28.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Napirend tárgya: 
2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés) 
 
Bukodi Károly polgármester: A bölcsőde pályázata vonatkozásában nem tud új információt 
mondani, várják az elbírálást. Ahogyan azt Facebook oldalán is megosztotta, lehetett pályázni 
kulturális intézménynek is, amit az Egressy Gábor Szabadidőközpont meg is tett és nyert. 
Kulturális programok megrendezésére nyert el 5 millió forint támogatást, mely programok 
augusztus hónapban fognak megvalósulni az éves tervezett programokon felül. Valamint nyert 12 
millió forintot a hátsó udvar térkövezésére és ezen felül szintén kapott még 7,5 millió forintot 
kulturális intézmények többlettámogatása tárgyában. 
Ha több kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

133/2021. (VII. 28.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok jelenlegi állásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 

3. Munkaterv szerinti napirendek 
 
Napirend tárgya: 
3.2. Tárgy: Döntés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 

meghatározott gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének elkészítéséről 
 

Bukodi Károly polgármester: A bizottsági elnököket kérdezi. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Városfejlesztési, a Gazdasági és az Ügyrendi Bizottság is 
tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t bízza meg a 2022-2036. 
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének elkészítésével, továbbá az 
előző év során benyújtott 2021-2035 időszakra vonatkozó ivóvízellátás és szennyvízelvezetés 
gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének felülvizsgálatával és a szükséges jóváhagyási 
eljárások elindításával a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtt. A vállalkozási 
díj: 600.000 Ft + ÁFA, amelynek finanszírozása érdekében Ócsa Város Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésben elkülönített céltartalék összegéből csoportosítja át a megfelelő összeget a 
beruházási költségek terhére (amely a bérleti díjból kompenzálásra kerül).  
2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási szerződés 
előkészítésére és a szerződés aláírására 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

134/2021. (VII. 28.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t bízza meg a 2022-2036. 
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének elkészítésével, továbbá az 
előző év során benyújtott 2021-2035 időszakra vonatkozó ivóvízellátás és szennyvízelvezetés 
gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének felülvizsgálatával és a szükséges jóváhagyási 
eljárások elindításával a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtt. A vállalkozási 
díj: 600.000 Ft + ÁFA, amelynek finanszírozása érdekében Ócsa Város Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésben elkülönített céltartalék összegéből csoportosítja át a megfelelő összeget a 
beruházási költségek terhére (amely a bérleti díjból kompenzálásra kerül).  
2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási szerződés 
előkészítésére és a szerződés aláírására 
 
Határidő: 1.) azonnal és folyamatos, 2.) azonnal  
Felelős: 1.)--, 2.) polgármester 

 
4. Aktuális napirendek: 

 
Napirend tárgya: 
4.2. Tárgy: Az Esze Tamás utca forgalmi rendjének kialakítása 
 
Bukodi Károly polgármester: Bizottságokat kérdezi. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Városfejlesztési és a Gazdasági Bizottság ülésén beszéltek a 
témáról és voltak javaslatok. Az a döntés született, hogy a jelenlegi parkoló felfestése nem teljesen 
jó, mivel a pályázati anyagban is máshová van tervezve. Mindkét bizottság azt a javaslatot teszi, 
hogy az Esze Tamás utca maradjon mindkét két irányú, az üzlet oldalában legyenek megcsinálva a 
parkolók. A gimnázium oldalában felfestett parkoló kerüljön megszüntetésre és arra a szakaszra 
kerüljön kihelyezésre a megállni és várakozni tilos tábla. Ezt a javaslatot támogatta mindkét 
bizottság. 
 
Bukodi Károly polgármester: Rendben. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e. Ha nincs, akkor 
neki lenne. 



 

6 

 

Nem örül ennek a döntésnek. Kifizettek 800.000 Ft-ot, foglalkoztattak egy céget 3 hónapig és 
magukat is. Egy hónappal ezelőtt még külön feladatot adtak cégnek és ezt követően most az a 
döntés születik, hogy minden maradjon úgy, ahogyan van. Legközelebb próbálják ezt meg milliók 
felhasználása és mások ugráltatása – beleértve magukat is – megoldani. Ez az egyik része. 
A másik. Azért is szomorú, mert valószínűleg korábbi Városfejlesztési Bizottsági ülésen nem 
hangzott el, hogy miért került a gimnázium oldalában kialakításra a parkoló. Azért is, mert az 
elmúlt hónapban az összes megbeszélésen és műszaki bejáráson Balló Benő, mint a 
Városfejlesztési Bizottság elnöke is részt vett. Minden változtatásról és kiegészítő munkáról 
tudott és egyet is értett azzal. Többek között, hogy miért került máshol kialakításra a parkoló. 
Ennek a problémának már a múlt hónapban ki kellett volna derülnie, de ezek szerint erről nem 
számolt be. Elmondja, hogy forgalomtechnikai ésszerűsítés történt a parkoló áthelyezésével. 
Az egyik műszaki bejáráson, a tervek figyelembevételével az az észrevétel történt, hogy ha az üzlet 
felőli oldalon kerül kialakításra a parkoló, akkor részben útban lesz a vákuumszivattyú pipája, 
valamint azt a 2-3 fát ki kell vágni. Mindemellett ott található az az önkormányzati telek, melynek 
vonatkozásában korábban már beszéltek arról, hogy azon parkolókat alakítanak ki, viszont a 
kivitelezésről döntés még nem született, így az elé tervezett parkoló még nem valósulhat meg. 
Ezért született az a közös döntés – két műszaki ellenőr, polgármester és Balló Benő bizottsági 
elnök – hogy tegyék át a másik oldalra parkolókat, így nem kell kivágni fákat. Ezért tértek el a 
tervtől. 
Ami az utcát illeti, vegyék ketté az egyirányúsítást. Amiért ez szóba került az az utca a Rákóczi 
utcától lefelé. Ismeri az utca fejlődését több, mint 30 éve. Tíz évvel ezelőtt az utcában még járda 
sem volt, mindenki az úton közlekedett. Azóta van ott járda, mióta az előző Képviselő-testületek 
elindították a járda pályázatot és több lakó összefogott és járdát épített. Sajnos ezt a pályázatot ez 
a Képviselő-testület nem támogatja. Az utca forgalma azóta, hogy az üzlet megépült, jelentősen 
megemelkedett. Ami a szakvéleményben benne van, hogy ez az utca két irányú közlekedésre 
alkalmatlan, mert keskeny. Ha sűrűn kijárnak oda, akkor azt lehet tapasztalni, hogy az emberek az 
út szélén állnak meg autóval, vagy a járdán, vagy az úton parkol. Ha már két autó áll az utcában és 
a gyalogosok is közlekednek és emellett még jön két autó, akkor az már probléma. Emellett a 
járdát nem határolja el semmi az úttól. Ezért vetődött fel, hogy legyen az utca egyirányú. 
A másik az üzlet és a gimnázium kérdése. Korábban volt kint két megállni tilos tábla is azon a 
szakaszon. Aki arra járt, az tapasztalhatta, hogy ez az embereket pont nem érdekelte, ettől 
függetlenül leparkoltak. Innen jött az az ötlet, hogy lentről fölfelé legyen az utca egyirányú. Úgy 
látja, hogy van egy olyan gondolat a fejekben, hogy szélesebb lett az út, de nem lett. 
Ha a Képviselő-testület úgy dönt, akkor plusz összegért felmaratják a parkolót, kivágják a fákat és 
kialakítják a parkolót a másik oldalon és addig várnak a pályázati pénzre, amíg el nem készülnek 
teljesen. Az valósul meg, amilyen döntés születik. 
 
Török László képviselő: Azzal, hogy az Esze Tamás utca le lett zárva, nincsenek száguldozások 
és azok a problémák, melyek éveken keresztül voltak. Mostanra meg is szokták az emberek. 
Amikor elkezdődik az iskola, ott mindig kaotikus állapotok voltak. Javasolja, hogy ne döntsenek 
most a lezárás kérdésében, várják meg az iskolakezdést, hogy hogyan alakul a helyzet. Javasolja, 
hogy mindkét oldalára lehessen parkolni és ha egyirányú lesz az utca, akkor már nem kell egymást 
kerülgetni az autóknak. Szerinte indokolt az egyirányúsítás, mert így balesetveszélyes. 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy erről mindenképpen dönteni kell, mert le kell 
zárni a projekteket. 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Ha megmarad a két irányú közlekedés, akkor a Rákóczi 
utca és az Esze Tamás utca kereszteződése egy baleseti góc lesz. A Falu Tamás utca csatlakozása 
alkalmatlan a két irányúközlekedésre. 
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Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsa, Esze Tamás utcában  
a.) a jelenleg fennálló forgalmi rend az utca teljes szakaszában változatlanul kétirányú 

marad, 
b.) az Ócsai Bolyai János Gimnázium oldalán, annak ingatlana hosszában a gépjárművek 

számára a megállást megtiltja, 
c.) az üzletek és lakóházak oldalán a tervdokumentációban foglalt 8 db parkolóhely 

kialakítását rendeli el. 
2.) felkéri a Polgármestert, hogy a Truck Tor Kft.-t tájékoztassa az 1.) pontban foglaltakról és 

az Esze Tamás forgalmi rendje annak megfelelően kerüljön a cég által kialakításra.   
 

 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 tartózkodó (egyhangú) szavazattal a 
következő határozatot elvetette: 
 

135/2021. (VII. 28.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsa, Esze Tamás utcában  
a.) a jelenleg fennálló forgalmi rend az utca teljes szakaszában változatlanul kétirányú 

marad, 
b.) az Ócsai Bolyai János Gimnázium oldalán, annak ingatlana hosszában a gépjárművek 

számára a megállást megtiltja, 
c.) az üzletek és lakóházak oldalán a tervdokumentációban foglalt 8 db parkolóhely 

kialakítását rendeli el. 
2.) felkéri a Polgármestert, hogy a Truck Tor Kft.-t tájékoztassa az 1.) pontban foglaltakról és 

az Esze Tamás forgalmi rendje annak megfelelően kerüljön a cég által kialakításra.   
 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos  
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsa, Esze Tamás utcában  
a.) a jelenleg fennálló forgalmi rendet megváltoztatja oly módon, hogy az Esze Tamás 

utca az Árok utcától a Falu Tamás utca irányába, az utca teljes hosszában egyirányú 
közlekedésre vonatkozó közlekedési szabályokat rendeli alkalmazni, továbbá 

b.) az Esze Tamás utcában az Ócsai Bolyai János Gimnázium oldalán, annak ingatlana 
hosszában rendeli el a gépjárművek számára a megállást és 8 db parkolóhely 
létesítését. 

 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 2 ellene és 2 tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot elvetette: 
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136/2021. (VII. 28.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsa, Esze Tamás utcában  
a.) a jelenleg fennálló forgalmi rendet megváltoztatja oly módon, hogy az Esze Tamás 

utca az Árok utcától a Falu Tamás utca irányába, az utca teljes hosszában egyirányú 
közlekedésre vonatkozó közlekedési szabályokat rendeli alkalmazni, továbbá 

b.) az Esze Tamás utcában az Ócsai Bolyai János Gimnázium oldalán, annak ingatlana 
hosszában rendeli el a gépjárművek számára a megállást és 8 db parkolóhely 
létesítését. 

Határidő: 1.) azonnal és folyamatos  
Felelős: 1.)--- 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsa, Esze Tamás utcában a jelenleg fennálló forgalmi rendet 2021. 
szeptember 1. napjától kezdődően megváltoztatja az alábbiak szerint: 

a.) az Esze Tamás utca Falu Tamás utcától a Rákóczi utcáig terjedő szakasza 
kétirányú marad, míg  

b.) az Esze Tamás utca Rákóczi Ferenc utca és a Magyar Sándor utca közötti 
szakaszában a Rákóczi utca felé egyirányú közlekedésre vonatkozó közlekedési 
szabályokat rendeli alkalmazni, továbbá 

c.) az Esze Tamás utcában az Ócsai Bolyai János Gimnázium oldalán, annak 
ingatlana hosszában a gépjárművek számára a megállást megtiltja, 

d.) az Esze Tamás utcában az üzletek és lakóházak oldalán a tervdokumentációban 
foglaltak szerin 8 db parkolóhely kialakítását rendeli el. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a Truck Tor Kft.-t és az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft.-t tájékoztassa az 1.) pontban foglaltakról és az Esze Tamás forgalmi rendje annak 
megfelelően kerüljön kialakításra.   
 

 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 1 ellene és 2 tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

137/2021. (VII. 28.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy az Ócsa, Esze Tamás utcában a jelenleg fennálló forgalmi rendet 2021. 
szeptember 1. napjától kezdődően megváltoztatja az alábbiak szerint: 

a.) az Esze Tamás utca Falu Tamás utcától a Rákóczi utcáig terjedő szakasza 
kétirányú marad, míg  

b.) az Esze Tamás utca Rákóczi Ferenc utca és a Magyar Sándor utca közötti 
szakaszában a Rákóczi utca felé egyirányú közlekedésre vonatkozó közlekedési 
szabályokat rendeli alkalmazni, továbbá 

c.) az Esze Tamás utcában az Ócsai Bolyai János Gimnázium oldalán, annak 
ingatlana hosszában a gépjárművek számára a megállást megtiltja, 

d.) az Esze Tamás utcában az üzletek és lakóházak oldalán a tervdokumentációban 
foglaltak szerin 8 db parkolóhely kialakítását rendeli el. 
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2.) felkéri a Polgármestert, hogy a Truck Tor Kft.-t és az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft.-t tájékoztassa az 1.) pontban foglaltakról és az Esze Tamás forgalmi rendje annak 
megfelelően kerüljön kialakításra.   
 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos  
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
Bukodi Károly polgármester: Annyit azért szeretne elmondani, hogy nem érti Török László 
képviselőt, aki hozzászólásában elmondja, hogy az Esze Tamás utcában kaotikus állapotok 
vannak és mindenképpen egyirányúvá kellene tenni az utca forgalmát, majd pedig megszavazza 
azt a határozati javaslatot, hogy az Esze Tamás utca maradjon két irányú. 
 
 
Napirend tárgya: 
4.3. Tárgy: A védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott védőnői körzetek kötelező felülvizsgálata 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
 
15/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendelet a védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2015. 
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  

 
1. § 

 
A védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 
E rendelet 2021. augusztus 1. napján lép hatályba és az ezt követő napon hatályát veszti. 
 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
15/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendelet a védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2015. 
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  

 
1. § 

 
A védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 
E rendelet 2021. augusztus 1. napján lép hatályba és az ezt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Napirend tárgya: 
4.4. Tárgy: …/2021. (…) önkormányzati rendelettervezet az Ócsai Életút Program keretében 

nyújtandó támogatások rendjéről szóló 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
 
16/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendelet az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó 
támogatások rendjéről szóló 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8., valamint 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
Az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló 7/2019. (III.28.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§ (5) bekezdésében lévő „3 hónapon belül” helyébe a 
„4 hónapon belül” szöveg lép. 
 

2. § 
 

Az R. 4.§ (5) bekezdésében lévő „3 hónapon belül” helyébe a „4 hónapon belül” szöveg lép. 
 

3. § 
 
Az R. 5.§ (5) bekezdésében lévő „3 hónapon belül” helyébe a „4 hónapon belül” szöveg lép. 
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4. § 
 
E rendelet rendelkezései a folyamatban lévő igénylésekre is irányadók. 
 

5. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
16/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendelet az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó 
támogatások rendjéről szóló 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8., valamint 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
Az Ócsai Életút Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló 7/2019. (III.28.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§ (5) bekezdésében lévő „3 hónapon belül” helyébe a 
„4 hónapon belül” szöveg lép. 
 

2. § 
 

Az R. 4.§ (5) bekezdésében lévő „3 hónapon belül” helyébe a „4 hónapon belül” szöveg lép. 
 

3. § 
 
Az R. 5.§ (5) bekezdésében lévő „3 hónapon belül” helyébe a „4 hónapon belül” szöveg lép. 
 

4. § 
 
E rendelet rendelkezései a folyamatban lévő igénylésekre is irányadók. 
 

5. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Napirend tárgya: 
4.5. Tárgy: Döntés az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által a roma holokauszt 

kapcsán szervezendő megemlékezés és kiállítás támogatásáról 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
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Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 260.000 Ft támogatást 
nyújt a roma holokauszt kapcsán 2021. augusztus 3. napján az Egressy Gábor 
Szabadidőközpontban megszervezésre kerülő megemlékezés és kiállítás magas 
színvonalon történő megtartása céljából, amely Ócsa Város Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének támogatási kiadások terhére biztosítja. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos valamennyi 
adminisztrációs feladatot tegye megy és felhatalmazza az azzal kapcsolatos aláírások 
megtételére. 

 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

138/2021. (VII. 28.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.) úgy dönt, hogy az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 260.000 Ft támogatást 

nyújt a roma holokauszt kapcsán 2021. augusztus 3. napján az Egressy Gábor 
Szabadidőközpontban megszervezésre kerülő megemlékezés és kiállítás magas 
színvonalon történő megtartása céljából, amely Ócsa Város Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének támogatási kiadások terhére biztosítja. 

4.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos valamennyi 
adminisztrációs feladatot tegye megy és felhatalmazza az azzal kapcsolatos aláírások 
megtételére. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2021. augusztus 3. 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.6. Tárgy: Döntés a II. számú háziorvosi praxis tartós helyettesítés keretében történő 

betöltéséről és pályázati kiírás közzétételéről 
 
Bukodi Károly polgármester: A múlt héten egyeztettek dr. Jancsó Gáborral, aki jelezte, hogy 
nem kívánná megvenni a praxist, azonban helyettesítésben szívesen marad, amíg nem találnak 
megfelelő orvost. Tegnap reggel Jegyző úr és jómaga is kapott üzenetet dr. Beregi Katalintól, 
hogy szeptembertől szabad kapacitással rendelkezik és szívesen jönne helyettesítésre. Jegyző úr 
felvázolta az előterjesztésben az anyagiakat is. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Elmondja, hogy telefonálgatott a témában. Azt tudják, hogy dr. 
Jancsó Gáborral a lakosok nincsenek megelégedve. Elmondja, hogy mind a doktorúr, mind pedig 
a doktornő helyettesítése drága. Kapott olyan információt, hogy ha dr. Jancsó Gábor szerződése 
lejár, akkor dr. Inczeffy Zsolt vállalná a helyettesítést kb. 2 hónapra. Most kapott hírt, hogy dr. 
Inczeffy Zsolt 60.000 Ft/nap díjért 2 hónapra vállalná a helyettesítést. Így lenne 4 hónap arra, 
hogy orvost találjanak a praxisra. 
 



 

13 

 

Bukodi Károly polgármester: Köszöni. Dr. Inczeffy Zsolt már felé is jelezte, hogy szívesen 
helyettesítene. Köszöni, de nem tenné ki ezt a körzetet újra annak, hogy 2 hónapig újra Inczeffy 
doktor és utána meg ki? Másfél évig helyettesített Beregi doktornő, mert ennyi ideig nem találtak 
senki. Tudja, hogy vannak, akik elégedetlenek a doktor úrral, de nem tenné ki az embereket újra 
annak, hogy újra másik orvost foglalkoztatnak, ismét egy másik rendelési idővel. Emiatt nem 
támogatja azt, hogy Jancsó doktor szerződésének megszűnésével 2 hónapig helyettesítsen dr. 
Inczeffy Zsolt, utána meg jöjjön egy harmadik orvos helyettesíteni, ha addig nem jelentkezik 
senki. Nem szeretne játszani azzal a körzettel. Az sem jó, ha egy orvos két körzetet lát el két 
hónapi. Utána mi történik, ha nem találnak orvost? Helyettesítettek a doktor urak több hónapon 
keresztül, utána pedig jöttek hozzá és Jegyző úrhoz, hogy hogyan történjen a helyettesítés, mert 
szeretnének szabadságra menni és nem tudtak megegyezni. Ne játszanak azzal a 2000 emberrel. 
Fontos kérdés az is, hogy Inczeffy doktor hogyan helyettesítene, mert, ha a saját rendelési 
idejében, az sem megfelelő, mert akkor már nem kivitelezhető annyi beteget olyan rövid idő alatt 
ellátni.  
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról 15/2016. (IX. 
01.) önkormányzati rendelet szerinti II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai 
ellátására 2021. október 1. napjától kezdődően határozatlan időre tartós helyettesítés 
keretében a Szerján és Társa Betéti Társaságott bízza meg azzal a feltétellel, hogy 
amennyiben a II. számú háziorvosi praxis végleges betöltésére kiírt pályázatra 
vonatkozóan érvényes pályázat érkezik és azt a Képviselő-testület jóváhagyja és 
feladatellátási szerződés megkötése mellett dönt, akkor e tény másik féllel való közlést 
követő 30. napra a tartós helyettesítésre kötött megbízási szerződés Ócsa Város 
Önkormányzata részéről egyoldalúan rendes felmondással felmondható. A tartós 
helyettesítésre meghatározott megbízási díj: 70.000 Ft/rendelési nap.  

2.) felhatalmazást kap az 1.) pontban foglaltak szerinti megbízási szerződés előkészítésére és 
annak aláírására, valamint a szükséges adminisztrációs feladatok ellátására. 

3.) a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról 15/2016. (IX. 
01.) önkormányzati rendelet szerinti II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai 
ellátására pályázatot ír ki a mellékelten csatolt feltételek szerint. 

4.) felkéri a Polgármestert a 3.) pontban meghatározott pályázati kiírás vonatkozó 
jogszabályok által meghatározott és egyéb szakmai felületeken való közzétételére. 
 

 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 3 tartózkodó szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

139/2021. (VII. 28.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról 15/2016. (IX. 
01.) önkormányzati rendelet szerinti II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai 
ellátására 2021. október 1. napjától kezdődően határozatlan időre tartós helyettesítés 
keretében a Szerján és Társa Betéti Társaságott bízza meg azzal a feltétellel, hogy 
amennyiben a II. számú háziorvosi praxis végleges betöltésére kiírt pályázatra 
vonatkozóan érvényes pályázat érkezik és azt a Képviselő-testület jóváhagyja és 
feladatellátási szerződés megkötése mellett dönt, akkor e tény másik féllel való közlést 



 

14 

 

követő 30. napra a tartós helyettesítésre kötött megbízási szerződés Ócsa Város 
Önkormányzata részéről egyoldalúan rendes felmondással felmondható. A tartós 
helyettesítésre meghatározott megbízási díj: 70.000 Ft/rendelési nap.  

2.) felhatalmazást kap az 1.) pontban foglaltak szerinti megbízási szerződés előkészítésére és 
annak aláírására, valamint a szükséges adminisztrációs feladatok ellátására. 

3.) a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról 15/2016. (IX. 
01.) önkormányzati rendelet szerinti II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai 
ellátására pályázatot ír ki a mellékelten csatolt feltételek szerint. 

4.) felkéri a Polgármestert a 3.) pontban meghatározott pályázati kiírás vonatkozó 
jogszabályok által meghatározott és egyéb szakmai felületeken való közzétételére. 
 

Határidő: 1.)-4.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester, 3.)---, 4.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.7. Tárgy: A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2021. II. negyedéves beszámolója 
 
Bukodi Károly polgármester: A tegnapi napon a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2021. II. negyedéves beszámolója napirendet. Kérdezi Icsó 
László Csaba levezető elnököt, hogy milyen konklúzió született? 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Bizottság elfogadta a beszámolót. 
 
Bukodi Károly polgármester: Nem született semmi más döntés? 
 
Icsó László Csaba képviselő: A Bizottság azt az észrevételt tette, hogy ügyvezető asszony a III. 
negyedévre tegyen javaslatot/tervet, hogy hány fix emberre lenne szüksége, hogy ezt a 
megnövekedett munkamennyiséget el tudják végezni. 
 
Bukodi Károly polgármester: Tehát szeptember végére. Mikor jönnének az emberek? Az 
ügyvezetőnek most van emberhiánya. Három hónap múlva meg fogják hallgatni, hogy az 
ügyvezető asszonynak, akinek most van emberhiánya, hány emberre van szüksége, amit majd a 
jövő évi költségvetésbe fognak tervezni, és a jövő évben vennék fel. Azt mondja, hogy haladjanak 
ezzel. Kéri, hogy a következő Képviselő-testületi ülésre tegye le ügyvezető asszony, hogy hány 
embert szeretne foglalkoztatni, milyen munkára és milyen bértömeggel? Ha még van rá keret, 
akkor vegyenek fel embert még ebben az évben. Arra vonatkozóan kér továbbá tájékoztatást, 
hogy emberhiányra való hivatkozással milyen feladatot nem tudott elvégezni. Elmondja, hogy a 
közterületek karbantartása ki van adva vállalkozó számára. Kérdezi, hogy mi az a feladat, ami 
nincs elvégezve. Emlékszik arra, hogy ügyvezető asszony szeretett volna felvenni egy embert a 
lakóparkba, aki majd járja a házakat és jelzi a problémákat de az elmúlt 6 hónapban nem volt 
gond a lakóparkan. Arra azt mondta, hogy ne vegyenek fel egy embert napi 8 órában, aki csak ül 
és néha bekopogtat, hogy van-e valami baj. De nem is volt semmi baj. 
Szavazást kér a következőre: 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjét, hogy a Képviselő-testület szeptember havi ülésére készítse és terjessze elő 
beszámolóját, melyben az alábbiakra tér ki: 

-  melyek azok a munkák, feladatok, amelyeknek nem tudott eleget tenni a Kft. a 2021. 
évben munkaerő-kapacitás hiánya miatt. 
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- az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek hány fő munkavállaló felvételére lenne 
szüksége a jövőben a jelenlegi feladatainak ellátásához, 

- a felvételre kerülő munkavállalókat milyen konkrét munkafeladatok elvégzésére kívánja 
alkalmazni, kerüljön becsatolásra a munkaköri leírásuk tervezete, 

- milyen munkabérrel tervezi alkalmazni a munkavállalókat. 
 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

140/2021. (VII. 28.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjét, hogy a Képviselő-testület szeptember havi ülésére készítse és terjessze elő 
beszámolóját, melyben az alábbiakra tér ki: 

-  melyek azok a munkák, feladatok, amelyeknek nem tudott eleget tenni a Kft. a 2021. 
évben munkaerő-kapacitás hiánya miatt. 

- az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek hány fő munkavállaló felvételére lenne 
szüksége a jövőben a jelenlegi feladatainak ellátásához, 

- a felvételre kerülő munkavállalókat milyen konkrét munkafeladatok elvégzésére kívánja 
alkalmazni, kerüljön becsatolásra a munkaköri leírásuk tervezete, 

- milyen munkabérrel tervezi alkalmazni a munkavállalókat. 
 
Határidő: azonnal és 2021. szeptember 8. 
Felelős: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
5. Interpellációk 
6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
7. Egyebek  
 

Krisztián László: Volt egy projekt, melyről szeretne beszámolni. Alpolgármester asszonnyal 
többször beszéltek arról, hogy méhlegelőt lehetne létesíteni Ócsán. A terület, melyet kinéztek erre 
a célra, annak Jegyző úr utána nézett és azt a tájékoztatást adta, hogy nem az Önkormányzat, 
hanem a Magyar Állam tulajdonában van. Ezzel megtorpant a kezdeményezés. A Syngenta adná a 
magot, helyi gazda vállalná a karbantartást. Majd folytatják, ha lesz ötlet arra vonatkozóa, hogyan 
lehetne ezt folytatni. 
 
Icsó László Csaba képviselő: A vízelvezető árokkal kapcsolatban elmondja, hogy van egy 
szakasz, ami be van omolva. Kérdezi, hogy átadásra került-e már a munka. 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy Balló Benő képviselő úrral voltak kint a 
helyszínen és átvették a munkát kb. 2 hete. Az már akkor is látszott, hogy a vállalkozó kiásta az 
árkot, azonban abban a nád újra kinőtt, a gaz benőtte és nem történt meg a karbantartása. 
Elmondja, hogy a Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek kellene az árok karbantartási feladatait 
elvégezni, ahogyan az a múltban is történt és fenntartani a vállalkozó által kialakított állapotot. 
Annyi történt, hogy egy észrevétel érkezett és egy megbontott kerítés nem történt visszaállításra, 
de ezt időközben már javították. A mai napon történt egy ismételt bejárás a területen és ennek az 
eredményére vár, hogy aláírhatja-e a teljesítésigazolást vagy sem. 
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Krisztián László: Kérdezi, hogy ezt a projektet lehete-e a jövőben folytatni az árok további 
szakaszával. 
 
Bukodi Károly polgármester: Javasolja, hogy ebben a kérdésben vegye fel a kapcsolatot Nagy 
Lászlóval a DINPI részérő, mert az már természetvédelmi terület és nem gondolja, hogy azt is 
teljes egészében az önkormányzatnak kellene tisztíttatania és ennek a költségét viselnie. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Tájékoztatni szeretné a képviselő-testületet, hogy a napokban érkezett 
meg a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki és Mérésügyi Főosztályról az engedély Ócsa-Inárcs 
132 kv-os vezeték létesítése kapcsán. Ez teljes egészében engedélyezte a cég által benyújtott 
terveket és elrendelte a földhivatal részére, hogy az érintett ingatlanokra a vezetékjog kerüljön 
bejegyzésre. A határozatot valamennyi ingatlantulajdonos is megkapta. 
 
A napirendek megtárgyalását követően a polgármester zárt ülést rendelt el. 
 

k.m.f. 
 
 

 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


