
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen és 1 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

148/2009./VI.24./sz. ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Gallai Zoltán képviselő érintettségét 

bejelentését követően úgy döntött, hogy az érintettség mellett részére a szavazás lehetőségét 

biztosítja.  

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester  

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen és 1 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

149/2009./VI.24./sz. ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

alapfokú orvosi ellátásban résztvevő gazdálkodó szervezetekkel az új egészségházban 

kialakított bérleményekkel kapcsolatos bérleti szerződés díjait az alábbiak szerint állapítsa 

meg és foglalja szerződésbe:  

- központi orvosi ügyelet:  71 m
2 

 bérleti díja: bruttó 88.750,- Ft,  

várható rezsiköltség: 67.450,- Ft, 

- fogorvosi rendelők: 52 m
2 

 bérleti díja: bruttó 65.000,- Ft,  

várható rezsiköltség: 49.400,- Ft, 

- háziorvosok, gyermekorvosok: 32 m
2 

bérleti díja (rezsiköltség) bruttó 32.000,- Ft,  

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen és 2 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

150/2009./VI.24./sz. ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 100%-ban a tulajdonában lévő Ócsa 

Városüzemeltetési nonprofit Kft. 344.000.000 Ft összegű beruházási hitelére készfizető 

kezességet vállal.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen /egyhangú/ szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

 

151/2009./VI.24./sz. ÖK. határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1./ Cserna Gábor és Hausel Beatrix Ócsa, Táncsics M. u. 3. szám  alatti lakosokat – mivel 

kérelmük a rendeletben foglaltaknak megfelel - az Első közös lakáshoz jutó családok 

támogatásáról szóló módosított 18/2005. /IX.2./ Ök. rendelet 1.§.-a alapján 300.000.- Ft 

vissza  nem térítendő támogatásban részesíti.   

2./ Dani Ottó és Keresztes Edit Ócsa, Török I. u. 17. szám alatti lakosokat - mivel kérelmük a 

rendeletben foglaltaknak megfelel - az Első közös lakáshoz jutó családok támogatásáról 



szóló módosított 18/2005./IX.2./ Ök. rendelet 1.§.-a alapján 300.000.- Ft vissza nem 

térítendő  támogatásban részesíti. 

3./ Százi József és neje Száziné Varga Renáta Ócsa, Török I. u. 99/3. szám  alatti lakosok a 

benyújtott adásvételi szerződést 2007. szeptember 21-én kötötték, majd a lakás 

tulajdonjoga 2007. szeptember 24-én bejegyzésre  került. Ezért az Első Közös lakáshoz 

jutó családok támogatásáról szóló  módosított 18/2005./IX.2./ Ök. rendelet 8/A.§. /1/ 

bekezdésében foglaltaknak nem felel meg, így a kérelmet elutasítja. 

               

Határidő:  azonnal és folyamatos        

Felelős:    polgármester 
 


