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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20. napján 16.00 órakor 

megtartott alakuló üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly  polgármester 

Buza Ernő  képviselő  

Dr. Gallai Zoltán  képviselő 

Hantos Péter  képviselő 

Horváth Tamás  képviselő 

Kardos Zoltán  képviselő 

Kánai Gergely  képviselő 

Murinainé Murár Emília  képviselő 

Puskás Imre  képviselő  

 

Meghívott jelenlévők: 

Babák László  Gyáli Járási Hivatal vezetője 

Pappné Hajdú Katalin  Helyi Választási Bizottság elnöke 

Kerepeczki Ferenc  Helyi Választási Bizottság tagja 

Gergelyné Kopcsó Eszter  HVB tagja, könyvtárvezető 

Szűcs Jánosné  óvodavezető 

Jarábik Klára  kulturális igazgató 

Talapka Józsefné  gimnázium igazgató 

Boros Tibor  Ócsa Város Polgárőrség vezetője 

 

 

A Képviselő-testület 9 fővel van jelen. 

 

Bukodi Károly polgármester: A 2014. október 20-án (hétfőn) 16.00 órára összehívott alakuló 

képviselő-testületi ülést megnyitja. Köszönti a megválasztott képviselőket és egyben gratulál nekik. 

Köszönti a megjelent vendégeket.  Köszönti Babák László urat a Gyáli Járási Hivatal vezetőjét és 

köszöni, hogy elfogadta meghívást. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Az 

ülés megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali épületében a tanácsteremben kerül sor. Az 

alakuló ülésen kötött napirendek vannak, ezért erről nem kell szavazniuk. Az első napirendi pontnál 

átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének, Pappné Hajdu Katalinnak. 

 

 

NAPIREND: 

 

1./ Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testületének eskütétele 

     Az Esküt kiveszi a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

2./ Tárgy: Bukodi Károly polgármester eskütétele 

     Az Esküt kiveszi a korelnök 

 

3./Tárgy:  …… /2014. (X.20.) rendelet-tervezet a 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet a Szervezeti és 

Működési Szabályzatról módosításáról 

     Előadó:  Bukodi Károly polgármester 

 

4./ Tárgy:   Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
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     Előadó:  Horváth Tamás korelnök 

 

5./ Tárgy:  Alpolgármester megválasztása és eskütétele 

     Előadó: Esküt kiveszi: Bukodi Károly polgármester 

 

6./ Tárgy:  Alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

     Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

7./ Tárgy:  Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása 

     Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

1.napirend tárgya: Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testületének eskütétele 
 

Pappné Hajdú Katalin HVB elnöke: Köszönti a megjelenteket és a Helyi Választási Bizottság 

nevében, gratulál polgármester úrnak és a megválasztott képviselőknek. A választással kapcsolatosan 

minden zökkenőmentesen zajlott le, szabálytalanságot nem tapasztaltak és bejelentés sem érkezett. A 

választás során 2 képviselő asszony és 6 képviselő úr került megválasztásra, azonban ebben változás 

történt, mert Uitz Erika képviselő asszony lemondott mandátumáról. A 2014. október 12-én tartott 

helyi önkormányzati választáson Uitz Erika képviselő jelölt 790 darab szavazatot kapott, mellyel 

mandátumot szerzett. A képviselő asszony 2014. október 14-én mandátumáról írásban lemondott. A 

jogszabályok értelmében helyébe a következő legtöbb mandátumot kapott jelölt lépett, nevezetesen 

Horváth Tamás. A képviselő-testület ezen két személy tekintetében módosult, így 1 hölgy és 7 úr 

képviseli Ócsa Város képviselő-testületét. Nagyon nagy megtiszteltetés számára, hogy a Helyi 

Választási Bizottság elnökeként felkérheti a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg esküjüket.  

 

A képviselők az esküt leteszik, az esküokmányok aláírásra kerülnek. 

 

 

2.napirend tárgya: Bukodi Károly polgármester eskütétele 

 

Horváth Tamás korelnök: Korelnökként neki jutott az a megtiszteltetés, hogy a polgármester úrtól 

kivegye az esküt, így felkéri polgármester urat, hogy tegye meg esküjét.  

 

A Polgármester az esküt leteszi, az esküokmányt aláírja. 

 

 

3.napirend tárgya:  …/2014. (X.20.) rendelet-tervezet a 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet a Szervezeti 

és Működési Szabályzatról módosításáról 

 

Bukodi Károly polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása vált szükségessé. A 

kormány rendezni kívánta a most tisztségben lévő polgármesterek illetményét oly módon, hogy a 

„költségátalány” kifejezést „költségtérítés” kifejezésre kell cserélni. Mivel jelen esetben 

rendeletmódosításról van szó és rendeletet csak úgy lehet módosítani, hogy a jelenlegi képviselők 

közül legalább öten támogatják azt, így szavazást kér az alábbi rendelet tervezetre: 

Ócsa Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 59. § (3) bekezdésben foglalt 

„költségátalányt” szövegrész helyébe a „költségtérítést” szöveg lép. 

 

2. § 
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Az R. 61. § (3) bekezdésben foglalt „költségátalányt” szövegrész helyébe a „költségtérítést” szöveg 

lép. 

3. § 

 

E rendelet 2014. október 20-án 17. óra 10. perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi rendeletet 

megalkotta: 

 

13/2014./X.22./ számú RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2011./III.31./ önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ócsa Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 59. § (3) bekezdésben foglalt 

„költségátalányt” szövegrész helyébe a „költségtérítést” szöveg lép. 

 

2. § 

 

Az R. 61. § (3) bekezdésben foglalt „költségátalányt” szövegrész helyébe a „költségtérítést” szöveg 

lép. 

 

3. § 

 

E rendelet 2014. október 20-án 17. óra 10. perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Bukodi Károly polgármester: A rendeletmódosítás mellett szükséges az alábbi határozati javaslatról 

is szavazni, így szavazást kér az alábbi határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1.) az önkormányzat alakuló ülésén elfogadott Szervezeti Működési Szabályzat módosításon túl, 

jelenleg nem kívánja a szabályzatot módosítani.  

 

2.) felkéri a polgármestert a Szabályzat teljes körű felülvizsgálatára.  

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozat 

hozta: 

 

192/2014./X.20./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) az önkormányzat alakuló ülésén elfogadott 13/2014./X.22./ számú Szervezeti Működési 

Szabályzat módosításon túl, jelenleg nem kívánja a szabályzatot módosítani.  

2.) felkéri a polgármestert a Szabályzat teljes körű felülvizsgálatára.  
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Határidő: 1.) azonnal 2.) munkaterv szerinti soron következő testületi ülés 

Felelős: 1.) ---- 2.) polgármester 

 

 

4. napirend tárgya: Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

 

Bukodi Károly polgármester: Átadja a szót Horváth Tamás korelnöknek.  

 

Horváth Tamás korelnök: A polgármester illetékét törvény szabályozza, fix összegben határozza 

meg és írja elő. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szeretné bejelenteni érintettségét, kezdeményezi kizárást a 

szavazásból, egyben kéri a testületet, hogy tegye lehetővé, hogy szavazhasson, a kizárásról szóló 

döntésnél tartózkodni fog.  

 

Horváth Tamás korelnök: Szavazást kér, hogy Bukodi Károly, mint a napirend kapcsán érintett 

polgármester érintettsége mellett szavazhasson az adott napirendben. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi 

határozatot: 

193/2014./X.20./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Bukodi Károly, mint a napirend 

kapcsán érintett polgármester érintettsége mellett szavazhat adott napirendben. 

Határidő: azonnal 

Felelős: -- 

 

 

Horváth Tamás korelnök: A határozat tartalmazza, hogy Bukodi Károly polgármester úr illetményét 

– figyelemmel A Magyarország helyi önkormányzati rendeletről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

71. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvényben foglalt rendelkezésekre –  a törvény erejének megfelelően 2014. október 12-től 454.521.- 

forint/hó összegben, azaz Négyszázötvennégyezer-ötszázhuszonegy forint/hó összegben, kerekítve 

454.500.- forintban állapítja meg.  

Szavazást kér az alábbi határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester úr illetményét – 

figyelemmel A Magyarország helyi önkormányzati rendeletről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. 

§ (4) bekezdés c) pontjában, valamint A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvényben foglalt rendelkezésekre – 2014. október 12-től 454.521.- forint/hó összegben, azaz 

Négyszázötvennégyezer-ötszázhuszonegy forint/hó összegben, kerekítve 454.500.- forintban állapítja 

meg.  

 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal meghozta az alábbi 

határozatot: 

194/2014./X.20./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester úr illetményét – 

figyelemmel A Magyarország helyi önkormányzati rendeletről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. 

§ (4) bekezdés c) pontjában, valamint A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvényben foglalt rendelkezésekre – 2014. október 12-től 454.521.- forint/hó összegben, azaz 

Négyszázötvennégyezer-ötszázhuszonegy forint/hó összegben, kerekítve 454.500.- forintban állapítja 

meg.  

Határidő: 2014. október 12., és folyamatos 
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Felelős:  -------  

 

Horváth Tamás korelnök: Ugyanezen törvény értelmében a polgármester úr fizetésének 15%-át 

kaphatja meg költségtérítésként, melynek összege 68.200.- forint/hó. 

Szavazást kér az alábbi határozati javaslatra.  

 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal meghozta az alábbi 

határozatot: 

195/2014./X.20./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester úr költségtérítését – 

figyelemmel A Magyarország helyi önkormányzati rendeletről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. 

§ (6) bekezdésében foglalt rendelkezésekre – 2014. október 12-től 68.178.- forint /hó összegben, azaz 

Hatvannyolcezer-százhetvennyolc forint/hó összegben, kerekíve 68.200.- forint/hó összegben állapítja 

meg.  

Határidő: 2014. október 12., és folyamatos 

Felelős:  -------  

 

Horváth Tamás korelnök: Visszaadja az ülés vezetését polgármester úrnak. 

 

 

 

5. napirend tárgya: Alpolgármester megválasztása és eskütétele 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Az alpolgármester személyének megválasztása titkos szavazással 

történik, melynek lebonyolításához szükséges szavazatszámláló bizottságot választani. Javasolja, hogy 

a szavazatszámláló bizottság elnökének Puskás Imrét, tagjainak Murinainé Murár Emíliát és Buza 

Ernőt válasszák meg. 

Megkérdezi a jelölteket, hogy elvállalják-e a tisztséget.  

 

Puskás Imre képviselő: Szeretné bejelenteni érintettségét, kezdeményezi kizárást a szavazásból, 

egyben kéri a testületet, hogy tegye lehetővé, hogy szavazhasson, a kizárásról szóló döntésnél 

tartózkodni fog.  

 

Murinainé Murár Emília képviselő: Szeretné bejelenteni érintettségét, kezdeményezi kizárást a 

szavazásból, egyben kéri a testületet, hogy tegye lehetővé, hogy szavazhasson, a kizárásról szóló 

döntésnél tartózkodni fog.  

 

Buza Ernő képviselő: Igen, egyben bejelenteni érintettségét és kéri a testületet, hogy tegye lehetővé, 

hogy szavazhasson. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér az alábbi napirendi javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a titkos szavazás lebonyolítására 

javasolt szavazatszámláló bizottsági tagok, mint a napirend kapcsán érintettek szavazhatnak adott 

napirendben. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 2 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi 

határozatot: 

196/2014./X.20./ számú határozat: 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a titkos szavazás lebonyolítására 

javasolt szavazatszámláló bizottsági tagok, mint a napirend kapcsán érintettek szavazhatnak adott 

napirendben. 

Határidő: azonnal 

Felelős: -- 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér az alábbi napirendi javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztására irányuló titkos 

szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottsági feladatok ellátására Puskás Imrét elnöknek, 

Murinainé Murár Emíliát és Buza Ernőt tagoknak válasszák meg. 

Szavazást kér az alábbi napirendi javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztására irányuló titkos 

szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottsági feladatok ellátására: 

Puskás Imre elnök 

Murinainé Murár Emília tag 

Buza Ernő tag 

 

 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 2 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi 

határozatot: 

197/2014./X.20./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztására irányuló titkos 

szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottsági feladatok ellátására: 

Puskás Imre elnök 

Murinainé Murár Emília tag 

Buza Ernő tag 

képviselőket választja meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ------ 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Az alpolgármester személyére Horváth Tamás személyében tesz 

javaslatot. Horváth Tamás képviselő urat kérdezi, hogy elvállalja-e tisztségét.  

 

 Horváth Tamás képviselő: Szeretné bejelenteni érintettségét, kezdeményezi kizárást a szavazásból, 

egyben kéri a testületet, hogy tegye lehetővé, hogy szavazhasson, a kizárásról szóló döntésnél 

tartózkodni fog.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér, hogy Horváth Tamás, mint a napirend kapcsán érintett 

alpolgármester jelölt érintettsége mellett szavazhasson az adott napirendben. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi 

határozatot: 

198/2014./X.20./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Horváth Tamás, mint a napirend 

kapcsán érintett alpolgármester jelölt érintettsége mellett szavazhat adott napirendben. 

Határidő: azonnal 

Felelős: -- 
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Bukodi Károly polgármester: Az alpolgármester megválasztásához kötődő titkos szavazásra 

szünetet rendel el. 

 

S z ü n e t 

 

Bukodi Károly polgármester: A szavazatszámláló bizottság elnöke Puskás Imre, felkérte a Jegyző 

urat, hogy ismertesse a szavazás eredményét egészségi állapota miatt.  

 

dr.Szabó György jegyző: A Bizottság a szavazást megejtette. Az urnát üres állapotban találta, azt 

urnazáróval lezárta. Szavazás után kilenc érvényes szavazólapot találtak. Hatan igennel szavaztak 

Horváth Tamás alpolgármesterré választására, hárman nemmel. Minősített többség szükséges, öt fő 

szavazat. A választás érvényes és eredményes volt.  

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 3 nem szavazattal meghozta az alábbi 

határozatot: 

199/2014./X.20./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 20-i alakuló ülésén tartott, az 

alpolgármester megválasztásáról szóló titkos szavazás eredményének jegyzőkönyve alapján 

megállapítja, hogy 6 igen, 3 nem szavazattal Horváth Tamás Ferencet a Képviselő-testület főállású 

alpolgármesterré megválasztotta.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ------ 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Alpolgármester urat kéri eskütételre. 

 

Horváth Tamás alpolgármester az esküt Bukodi Károly polgármester és a Képviselő-testület előtt 

letette. 

 

 

6.napirend tárgya: Alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

 

Horváth Tamás alpolgármester: Bejelenti érintettségét a következő szavazásoknál és kéri, hogy 

járuljanak hozzá, hogy szavazhasson. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér az alábbi határozati javaslatra: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Horváth Tamás Ferenc, mint a napirend kapcsán 

érintett alpolgármester érintettsége mellett szavazhat adott napirendben. 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi 

határozatot: 

200/2014./X.20./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Horváth Tamás Ferenc, mint a 

napirend kapcsán érintett alpolgármester érintettsége mellett szavazhat adott napirendben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    -- 

 

Bukodi Károly polgármester: Az előterjesztésben szerepel az alpolgármesteri illetmény limit határa. 

Ez a 80 %-os javaslat az előző négy évivel megegyezik.  Szavazást kér az alábbi határozati javaslatra: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Tamás Ferenc alpolgármester illetményét – 
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figyelemmel A Magyarország helyi önkormányzati rendeletről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. 

§ (1) bekezdésben foglalt rendelkezésre – 2014. október 20-től a polgármester illetményének 80%-val 

megegyező összegben (ide nem értve az idegen nyelvtudási pótlék összegét) 359.450.- forint /hó 

összegben, azaz Háromszázkilencvenötezer-négyszázötven forint / hó összegben, kerekítve 359.500.- 

forint/hó összegben állapítja meg.  

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal meghozta az alábbi 

határozatot: 

201/2014./X.20./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Tamás Ferenc alpolgármester illetményét – 

figyelemmel A Magyarország helyi önkormányzati rendeletről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. 

§ (1) bekezdésben foglalt rendelkezésre – 2014. október 20-től a polgármester illetményének 80%-val 

megegyező összegben (ide nem értve az idegen nyelvtudási pótlék összegét) 359.450.- forint/hó 

összegben, azaz Háromszázkilencvenötezer-négyszázötven forint/hó összegben, kerekítve 359.500.- 

forint/hó összegben állapítja meg.  

 

Határidő: 2014. október 12., és folyamatos 

Felelős:  -------  

 

Bukodi Károly polgármester: Az alpolgármesteri költségtérítés megállapításánál a kormány az 

illetmény 15 %-át jelöli meg. Ennek összege bruttó 54.000,- Ft. Kéri a következő határozat 

jóváhagyását: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Tamás Ferenc alpolgármester 

költségtérítését – figyelemmel A Magyarország helyi önkormányzati rendeletről szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekre  – 2014. október 20-től 53.918.- 

forint/hó összegben, azaz Ötvenháromezer-kilencszáztizennyolc forint/hó összegben, kerekíve 

54.000.- forint/hó összegben állapítja meg.  

 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal meghozta az alábbi 

határozatot: 

202/2014./X.20./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Tamás Ferenc alpolgármester költségtérítését 

– figyelemmel A Magyarország helyi önkormányzati rendeletről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

80. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekre  – 2014. október 20-től 53.918.- forint/hó összegben, 

azaz Ötvenháromezer-kilencszáztizennyolc forint/hó összegben, kerekíve 54.000.- forint/hó összegben 

állapítja meg.  

 

Határidő: 2014. október 12., és folyamatos 

Felelős:  -------  

 

 

7.napirend tárgya: Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Bukodi Károly polgármester: Két bizottságot kell megválasztaniuk az Ügyrendi és Gazdasági 

Bizottságot. Mai napon az Ügyrendi Bizottságot kellene megválasztani, mert a vagyonnyilatkozat-

tételhez erre már szükség van. Az SZMSZ-ben összesen három bizottság szerepel, az Ügyrendi, 

Gazdasági és az Oktatási, kulturális és sport Bizottság. Október 27-éig minden bizottságot meg kell 

választaniuk. Mindenkit kér, hogy gondolják át, ki melyik bizottságban vállalna feladatot és üljenek a 

témában. Amennyiben más bizottságot is szeretnének még, ahhoz SZMSZ módosítás szükséges. Az 

Ügyrendi Bizottság tagjainak - előzetes egyeztetés után – javasolja, ugyanazon személyeket elfogadni. 

Megkérdezi, hogy van-e más javaslat. Megkérdezi, hogy elfogadják-e a jelölést? 

 

Az Ügyrendi Bizottság tagsága a jelölést elfogadta. 



9 

 

 

Buza Ernő képviselő, Dr. Gallai Zoltán képviselő, Kardos Zoltán képviselő: Szeretnék bejelenteni 

érintettségüket, kezdeményezik kizárásukat a szavazásból, egyben kérik a testületet, hogy tegye 

lehetővé, hogy szavazhassanak. 

 

Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér először az érintettség kérdésében az alábbi határozati 

javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Buza Ernő, dr. Gallai 

Zoltán és Kardos Zoltán képviselők, mint a napirend kapcsán érintett Ügyrendi Bizottsági tagok 

érintettségük mellett szavazhatnak adott napirendben. 

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 2 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi 

határozatot: 

203/2014./X.20./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Buza Ernő, dr. Gallai Zoltán és 

Kardos Zoltán képviselők, mint a napirend kapcsán érintett Ügyrendi Bizottsági tagok érintettségük 

mellett szavazhatnak adott napirendben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: -- 

 

Bukodi Károly polgármester: Nem érkezett más javaslat, ezért szavazást kér az Ügyrendi Bizottság 

tagjaira a következők szerint: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Buza Ernő képviselőt az 

Ügyrendi Bizottság elnökévé, dr.Gallai Zoltán képviselőt az Ügyrendi Bizottságtagjává,  Kardos 

Zoltán képviselőt az Ügyrendi Bizottság tagjává megválasztotta.  

 

A döntéshozatalban 9 fő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal meghozta az alábbi 

határozatot: 

204/2014./X.20./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Buza Ernő képviselőt az Ügyrendi Bizottság elnökévé 

     dr.Gallai Zoltán képviselőt az Ügyrendi Bizottság tagjává 

   Kardos Zoltán képviselőt az Ügyrendi Bizottság tagjává 

megválasztotta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ------- 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Megköszöni a részvételt. Gratulál az Alpolgármester úrnak és a 

Képviselőtestület tagjainak a megválasztásukhoz. Reméli, hogy a következő öt évben együtt tudnak 

dolgozni. Nem gondolja azt, hogy a munka zökkenőmentes lesz. Legyenek is vitáik, de a döntések 

mindig a város érdekét és előmenetelét szolgálják. 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendhez kapcsolódó előterjesztés és ahhoz kapcsolódó anyagok a 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerültek. 

 

A napirendek megtárgyalása után a Polgármester az ülés bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

       Bukodi Károly                                Dr. Szabó György 
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        polgármester                               jegyző 


