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J e g y z ő k ö n y v : 
 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25. napján 

megtartott zárt üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő  képviselő 

Dr. Gallai Zoltán  képviselő 

Hantos Péter  képviselő 

Kardos Zoltán  képviselő 

Kánai Gergely képviselő  

Murinainé Murár Emília  képviselő 

Puskás Imre képviselő 
 

Napirend tárgya: 

8.1 Napirend: Döntés a KMOP-4.6.1-2012-0022 azonosító számú projekt kapcsán a 

hiánypótlási felhívásban foglaltak (akadálymentesítési feladatok elvégzése) teljesítéséhez 

kapcsolódó közbeszerzési eljárás során elkészített ajánlattételi felhívásról 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter    igen 

Kardos Zoltán   igen 

Kánai Gergely    igen 

Murinainé Murár Emília  igen 

Puskás Imre   igen 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 9 igen (egyhangú) 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2015. (II. 25.) ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. „Akadálymentesítési feladatok elvégzése Ócsa Önkormányzat fenntartásában lévő 

Napsugár Óvoda területén” címen nyílt közbeszerzési eljárást indít és az ehhez 

kapcsolódó ajánlattételi felhívást és dokumentációt jóváhagyja a melléklet szerinti 

tartalommal. 

2. a rendelkezésre álló összeget bruttó 3.500.000 Ft összegben állapítja meg. 

3. felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedések 

megtételére, illetve hogy az ajánlati felhívást az 1.) pont szerinti eljárásra vonatkozó 

szabályoknak megfelelően közzétegye. 
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Határidő: 1.) azonnal  2.) ----  3.) azonnal és folyamatos 

Felelős: 1.)-----         2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya:  

8.2 Napirend: Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde vezetői pályázat kiírásával kapcsolatos döntések 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt 

 

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

határozatot hozta: 

45/2015. (II. 25.) ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1./ az előterjesztésnek és annak mellékletét képező – az elhangzott kiegészítéssel – a pályázati 

kiírás tervezetének megfelelően az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde vezetőjének álláshelyére pályázatot ír ki. 

2./ a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező háromtagú 

bizottságot hoz létre, amelynek tagjainak választja: 

- Horváth Tamás – alpolgármester, gimnáziumi tanár 

- Talapka Józsefné – Ócsai Bolyai János Gimnázium igazgatója 

- Puskás Ilona – Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja, igazgatóhelyettes, általános 

iskolai tanár 

3./ felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően az intézményvezetői 

álláshelyre történő pályázati kiírással kapcsolatos szükséges teendőket tegye meg. 

Határidő 1./ pont vonatkozásában: azonnal 

 2./pont vonatkozásában: azonnal 

 3./ pont vonatkozásában: folyamatos  

Felelős:  1./ pont vonatkozásában:---- 

 2./ pont vonatkozásában:---- 

 3./ pont vonatkozásában: polgármester 

 

Napirend tárgya: 

8.3 Napirend: Értetek Veletek Fogyatékosok Közhasznú Alapítvány támogatása 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt 

 

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

határozatot hozta: 

 

46/2015. (II. 25.) ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) az Értetek Veletek Fogyatékosok Közhasznú Alapítványt (2364 Ócsa, Erdősor 

u.13.) 2015. évben 77.000,- Ft összeggel támogatja Ócsa Város Önkormányzata 

2015. évi költségvetésben foglalt képviselő-testületi keret terhére. 

2.) A megkötendő támogatási szerződésben rögzíteni kell, hogy az összeg kizárólag 

Béki János Ócsa, Baross u. 13/b szám alatti lakos étkezési térítési díja 50 %-os 

kiegészítése céljából használható fel.  



3 
 

3.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) és 2.) pontban foglalt döntések 

végrehajtásához szükséges adminisztratív teendők, nyilatkozatok, megkötendő 

szerződések aláírására.  

Határidő: 1.) azonnal  2.) -3.) azonnal és folyamatos  

Felelős: 1.) ---   2.)-3.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

8.4 Napirend: Víz-csatorna részletfizetési kérelem megtárgyalása 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt 

 

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

határozatot hozta: 

 

47/2015. (II. 25.) ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kosiba Zsolt (2364 Ócsa, Török I. u. 14. sz. 

lakos) részére Ócsa, Török I. u. 19.  sz. alatti  ingatlanra  - mivel  kérelme  a rendeletben 

foglaltaknak megfelel - a közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás 

igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő egyes díjakról és fizetési kötelezettségekről 

szóló módosított   41/2008./XII.19./ ÖK. rendelet 3/a.§. (4) bekezdése alapján  6 hónapos 

részletfizetést engedélyez, egyben kérelmező  a havi részleten túlmenően jegybanki 

alapkamattal egyező mértékű kamatot is köteles fizetni.  

Határidő: azonnal  és folyamatos 

Felelős:   --- 

 

Napirend tárgya: 

8.5 Napirend: Döntés a Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda tetőfelújítása 

tárgyában közbeszerzési eljárás során elkészített ajánlattételi felhívásról 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter    igen 

Kardos Zoltán   igen 

Kánai Gergely    igen 

Murinainé Murár Emília  igen 

Puskás Imre   igen 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 9 igen (egyhangú) 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2015. (II. 25.) ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Ócsa Város Önkormányzat fenntartásában lévő „Nefelejcs Napközi Otthonos 

Központi Óvodában tetőfelújítás” címen feltételes közbeszerzési eljárást indít és az 
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ehhez kapcsolódó ajánlattételi felhívást és dokumentációt az elhangzott 

kiegészítéssel jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal. 

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedések 

megtételére, illetve hogy az ajánlati felhívást az 1.) pont szerinti eljárásra 

vonatkozó szabályoknak megfelelően közzétegye. 

Határidő: 1.) azonnal   2.) ----; 3.) azonnal és folyamatos 

Felelős: 1.)-2.) -----   2.) polgármester 

 

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta.  

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

jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerültek. 

K.m.f. 

 

 

 Bukodi Károly          dr. Molnár Csaba 

             polgármester       mb. jegyző 

 

 


