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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 1. napján tartott 
közmeghallgatásról 
 
Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 
Murinainé Murár Emília alpolgármester 
Balló Benő képviselő 
Icsó László Csaba képviselő 
Krisztián László képviselő 
Valóczki Melinda Andrea képviselő 
 
Jelen vannak: 
dr. Molnár Csaba jegyző 
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-
testülete közmeghallgatásán. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. A 
hiányzó képviselőtársak dr. Gallai Zoltán képviselő kivételével jelezték, hogy nem tudnak részt 
venni a mai ülésen. A napirend a szokásos, szavazást kér a következőre: Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet tárgyalásra elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

271/2021 (XII. 1.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet tárgyalásra elfogadja. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: ---- 
 

Napirendek: 
 

1. Tárgy: A 2021. évi költségvetési év áttekintése 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

2. Tárgy: Egyebek 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
Napirend tárgya: 

1. Tárgy: A 2021. évi költségvetési év áttekintése 
 

Bukodi Károly polgármester: Készítettek egy prezentációt a napirendhez. Az első slide a 
költségvetésről szól, melyyen láthatóak a 2021-es költségvetési év számadatai. A bevételek 87 %-a 
érkezett meg. Amikor ez az adat érkezett és a prezentáció készült, akkor volt még hátra 3 hónap. 
A bevételek terén úgy gondolja, hogy a tervezett bevételeket el fogják érni. A kiadások a terveztt 
alatt vannak, mai azért jó hír, mert kevesebbet költöttek, mint év elején terveztek. Ebből lesz 
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majd a maradvány, amiből jövőre költhetnek. látható, 2021. november 18-án 548.444.718 Ft 
bevétel érkezett, ami meghaladta a tavalyi évben tervezett bevételt. Mintha a gazdaság az előző év 
után egy kicsit helyre billent volna. Készült egy ábra is arra vonatkozóan, hogy az elmúlt években 
hogyan alakultak az adóbevételek. Öt évvel ezelőtt 433 millió volt az adóbevétel a 2021-es évben 
pedig már 548 millió. 2020-ban némi megtorpanás látszódott, de újra felívelésben van. Ez annak 
is köszönhető, hogy az elmúlt években növekedett az ide költöző vállalkozások száma. A 
pénzügyi dolgokról röviden ennyit szeretett volna mondani. 
Mivel a tavalyi évben a járványhelyzet miatt nem volt közmeghallgatás, így a most következő 
oldalak nem csak a 2021-es, hanem a 2020-as fejlesztéseket is ábrázolják. Volt egy játszótér 
felújítás, amit most is jó szívvel használnak a fiatalok és a gyerekek. 2020 év elején felújításra 
került a Hősök tere és Trianon 100. évfordulója alkalmából felállításra került egy emlékmű. 
Emellett történt ároképítés és csapadékvíz-elvezetés, Árok utca, Damjanich utca, Baross utca. 
Utakat aszfaltoznak, vagy újakat építenek, mint a Falu Tamás utca, Árok utca, Klapka utca és a 
jelenleg is folyó Lilaakác utcai aszfaltozás is ezekbe a beruházásokba tartozik. Csak egy gondolat 
erejéig emelték ki a Falu Tamás utcát, hiszen az elmúlt két év legnagyobb ilyen beruházása ennek 
az útnak a felújítása, szélesítése és kerékpársáv kialakítása, parkoló, buszöböl, vízelvezetés 
kiépítése. 
Voltak kisebb, de a település életében fontosabb felújításaik is, mint a Falu Tamás Városi 
Könyvtár kertjének felújítása, kerítéscseréje, járdát építettek és akadálymentes bejárót is 
kialakítottak. Itt majd lehet tovább haladni az épület felújításával is a jövőben. A napokban ért 
véget az Egressy Gábor Szabadidőközpont hátsó udvarának átalakítása, térkövezése, melyre 
pályázati pénzből került sor, hogy az ide érkező művészek ne a sáros környezetbe érkezzenek. 
Ezzel párhuzamosan készült egy korlát is az épület hátsó bejáratához, hogy megkönnyítse a 
közlekedést. A tavalyi évhez kapcsolódik, hogy az általános iskola konyhájára is költöttek 
dekoráció kialakításával, az idei évben pedig elbontásra került a szomszéd épület, átadva a teret a 
gyermekek számára. A tervek között szerepel, hogy igazgató asszony a jövőben az 
Önkormányzattal közösen szeretné fejleszteni ezt a területet. Ez a blokk szólt arról, hogy 
fizikálisan mi valósult meg a városban. 
Évek óta működik a „Zöld Ócsáért” program, ami nem csak fásításról szól. A Bajcsy-Zsilinszky 
utca az Ócsai Városüzemeltetési Kft. munkájával folyamatosan rendben van. Saját forrásból 
parkosítottak és ültettek fát a Falu Tamás utcában. Legutóbb pedig az Országfásítás pályázaton 
nyert 30 db fát ültették el a temető mellett. Szintén ebbe a programba tartozik az évek óta nagy 
sikernek örvendő muskátlivásár. Az eladott mennyiségből látszik, hogy a lakosság örül ennek. Az 
idei évben első alkalommal kiírásra kerül a „Virágos Ócsáért” pályázatot több kategóriában. A 
Zöld Ócsa számára nem csak a zöldfelületek bővítését jelenti, hanem mindent, ami ehhez az 
életmódhoz hozzá tartozik. Az Önkormányzat használt sütőolajgyűjtő pontot épített ki az 
üveggyűjtő mellett. Évek óta visszatérő program az Ócsai Városüzemeltetési Kft. által végzett 
szemétszedés, veszélyeshulladék, és elektronikai hulladék gyűjtés. Számára ez is beletartozik, hogy 
egy zöldebb, élhetőbb település legyen. 
Tele voltak az elmúlt években programokkal, szlogenekkel, ilyen a „Közösséget és Várost 
építünk”. A városépítésről az előző oldalakon lehetett látni képeket. Beszéljenek a közösségről. 
Talán ez az a rész, ami az elmúlt két évben a vírus miatt megsínylette a működését, hiszen nagyon 
kevés programot tudtak összeállítani és sokon csak korlátozott létszámmal lehetett részt venni. 
Az idei év kedvezett kicsit az előzőhöz képest, hiszen gyereknapot tudtak tartani, egy rendhagyó 
városi vigasságot, a kerékpártúrát augusztusban sikerült megtartani. Egy tavalyról áthozott 
koncertet is az idei évben bonyolítottak le és ha minden jól megy az elkövetkező hétvégén lesz 
egy mikulásvonat és a települést körbe járja majd a település mikulása és találkozhat a gyerekekkel. 
A lakosság tájékoztatásában is léptek előre az elmúlt két évben, hiszen az Ócsai Kisbíró és a 
honlap mellett megújult és sokkal mozgalmasabb lett a város Facebook oldala. Most is jelen van a 
Williams televízió, aki szintem mindenről hírt ad, ami a városban történik. Nem csak 
Önkormányzati szinten. Az elmúlt hetekben indította el a Polgármesteri naplót, ahol hetente hírt 
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ad arról, hogy mi is történt a településen azon a héten. Ide gondolta a testület azon döntést, mely 
alapján a körforgalmat nem az Önkormányzat szeretné megterveztetni, hanem számítanak a 
lakosok ötleteire és elképzelésére. Ezekből választanak egy olyan nyertes pályázatot, amit a jövő 
év elején végre is hajtanak.  
Fontosnak tartja azt is, hogy a szociális dolgaikat se engedjék el, minden évben terveznek erre a 
költségvetésben. Már évek óta megy és sikernek örvend az „Ócsai Életút Program”. Ennek első 
három fázisa az „Ócsai Csemete” az „Óvodába megyek” és az „Elsős vagyok” program, ami 
segítség a szülőknek és egy kis kedvesség az Önkormányzattól. Ezt bővítették az idén a „Kell egy 
ház” szlogennel ellátott első lakáshoz jutók programjával, melynek keretében az első lakáshoz 
jutókat vissza nem térítendő támogatásban részesítik és van még egy kis kedvesség az „Ócsai 
Csemete” programnál. Aki gondolja és szeretné két-három hétig kiteheti a kertjébe a kis fa gólyát, 
jelezve ezzel az arra járóknak, hogy kisbaba van a háznál. Nem csak a fiatalokkal foglalkoznak, 
hanem a szociálisan bajban lévőkkel. Szintén évek óta hagyomány, hogy a rászoruló családoknak 
vagy tűzifát osztanak és/vagy élelmiszer csomagot juttatnak el hozzájuk. Mindkettőre december 
elején, vagy január közepével bezárólag kerülhet sor. Egy új dolog volt ebben az évben, hogy a 
nyáron óriási melegek tomboltak, ezért különböző helyeken hűsítő pontokat állítottak fel a 
városban, ahol az éppen arra járókat hideg vízzel látták el, ha arra éppen szükség volt. 
Nézzenek kicsit előre, mi az, ami a jövő évben vár. Bővítésre kerül a Manóvár bölcsőde, erre 
sikeresen pályázott az Önkormányzat. Kisvárosi Program keretében az Egressy Gábor 
Szabadidőközpontnál a járdát, parkolót és kicsit a kertet fogják felújítani, a temetőnél a kerítést és 
a járdás, a Falut Tamás utca teljes egészében fogják a járdát kicserélni és felújítani. Haladnak majd 
a szabadidőpark felújítása felé, megjelentek a TOP-os pályázatok, jó esélyekkel tudnának majd 
pályázni a szabadidőparkkal, vagy annak egy részével. Amit többször hangoztatott, az 
intézmények folyamatos karbantartása, vannak igények az iskola az óvodák a gimnázium és a 
szabadidőközpont részéről. Úgy gondolja, hogy a jövő évben sem lesznek feladat nélkül. A 
hivatalra kicsit még nagyobb feladat hárul, hiszen 2022-ben sor kerül majd egy népszavazásra és 
egy választásra.  
Készülnek majd egy kiadvánnyal, hogy milyen lehetőségek vannak Ócsán arra, hogy a hulladékot 
a lakosság normálisan kezelje. Többször beszéltek arról, hogy szelektív hulladékgyűjtő edényt a 
szolgáltató jövőre biztosít minden lakos számára, zöldhulladék gyűjtése esetében a szolgáltatás 
minőségét javítani kellene. Ebből az ügyből kifolyólag a mai napon már telefonál, a holnapi 
napon egy levelet kell majd írniuk Alsónémedi polgármesterének, hiszen a térséget ő képviseli a 
DTKH csoportban. Ők is csatlakozni fognak azokhoz az észrevételekhez miszerint a 
hulladékgyűjtés területén problémák vannak. Ezzel a végére is ért a beszámolójának. Amit a 
Képviselő-testület eltervezett a 2021-es évre felújítások, beruházások terén, azt úgy gondolja, 
hogy maradéktalanul végrehajtotta és most majd készítik a 2022-es költségvetést és reméli, hogy 
ugyanilyen jó évet zárhatnak 2022 végén is. 
 
Napirend tárgya: 

2. Tárgy: Egyebek 
 
Bukodi Károly polgármester: Elmondja, hogy ilyenkor van lehetőségük a vendégeknek 
kérdezni. Mivel azonban kollégák és intézményvezetők jelentek meg, így úgy gondolja, hogy őket 
szívesen várja a holnapi napon az irodájában, ha bármilyen kérdésük felmerülne. 
 
A napirendek megtárgyalását követően a polgármester a közmeghallgatást bezárta. 
 

k.m.f. 
 

 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


