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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 21. napján 1530 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Murinainé Murár Emília, Buza Ernő, 

Hantos Péter, Kánai Gergely képviselő nincs jelen. Kéri felvenni 4.2. napirendként „dr. Béres 

Gizella kérelme az ún. régi strand megvásárlása tárgyában” napirendet.  

 

Kardos Zoltán képviselő kéri felvenni „Döntés a polgármester és alpolgármester 2016. 

évben végzett munkájának elismeréséről” elnevezésű napirendet. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 4.2 - napirendként felveszi „dr. Béres Gizella kérelme” 

elnevezésű napirendet. 

 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
 

284/2016. (XII. 21.) sz. ÖK. Határozat 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.2 - napirendként felveszi „dr. Béres Gizella 

kérelme” elnevezésű napirendet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 
 
 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 4.9 - napirendként felveszi „Döntés a polgármester és 

alpolgármester 2016. évben végzett munkájának elismeréséről” elnevezésű napirendet. 

 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

285/2016. (XII. 21.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.9 - napirendként felveszi „Döntés a 

polgármester és alpolgármester 2016. évben végzett munkájának elismeréséről” elnevezésű 

napirendet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott módosításokkal együtt 

tárgyalásra elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

286/2016. (XII. 21.) sz. ÖK. Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott módosításokkal együtt 
tárgyalásra elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Napirendi javaslat 

 

1. Napirend előtti felszólalások 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

3. Munkaterv szerinti napirendek 

 

3.1. Tárgy: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évre szóló Kockázatelemzésének 

elfogadása 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének 

elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.3. Tárgy: Beszámoló az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

3.4. Tárgy: Döntés az „Ócsai Kisbíró” önkormányzati havilap megjelentetéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.5. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016.(…) 

önkormányzati rendelettervezet a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
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Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

3.6. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016.(...) önkormányzati 

rendelet-tervezete az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

2017. évi illetmény-kiegészítéséről 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Döntés fogorvosi praxisjog átadásáról és a feladatellátási szerződés 

módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: dr. Béres Gizella kérelme 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: Döntés Alsópakony vízellátásának biztosítása tárgyában a SAMOS GROUP 

Kft.-vel megállapodás kötéséről  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Döntés Alsópakony régi településrészen vízellátó és szennyvízelvezető hálózat 

kiépítéséhez szükséges területvásárlásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Döntés Ócsa város településképének megújításával kapcsolatosan hosszútávú 

program kidolgozásáról (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: Döntés a hitelkeret összegének módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Nonprofit Kft.-vel kötendő közművelődési 

megállapodásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsai Tourinform Iroda működtetéséről, üzemeltetéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés a polgármester és alpolgármester 2016. évben végzett munkájának 

elismeréséről 

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 
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1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 
 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett 

intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

287/2016. (XII. 21.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

3.1.Tárgy: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évre szóló Kockázatelemzésének 

elfogadása 

 

Kardos Zoltán bizottság elnöke beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a 

napirendet és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 

2016. költségvetési évre elkészített Kockázatelemzés elnevezésű dokumentumot 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

288/2016. (XII. 21.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal 

vonatkozásában a 2016. költségvetési évre elkészített Kockázatelemzés elnevezésű 

dokumentumot jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     polgármester, jegyző 

 

 

3.2.Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének 

elfogadása 
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Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és elfogadásra javasolja a testület felé, azon kiegészítéssel, hogy a 2017. évi munkatervben a 

Települési Értéktár Bizottság beszámolóját március és október hónapban tartandó rendes 

testületi ülések napirendjei között szerepelteti. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. évre vonatkozó munkatervét elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2017. évi 

munkatervben a Települési Értéktár Bizottság beszámolóját március és október hónapban 

tartandó rendes Képviselő-testületi ülések napirendjei között szerepelteti. 

 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

289/2016. (XII. 21.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 2017. évre vonatkozó munkatervét elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2017. 

évi munkatervben a Települési Értéktár Bizottság beszámolóját március és október hónapban 

tartandó rendes Képviselő-testületi ülések napirendjei között szerepelteti. 

 

Határidő:  ---- 

Felelős:    polgármester 

 

 

3.3.Tárgy: Beszámoló az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri 

Hivatal 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

290/2016. (XII. 21.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. 

évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő:  --- 

Felelős:     jegyző 

 

 

3.4.Tárgy: Döntés az „Ócsai Kisbíró” önkormányzati havilap megjelentetéséről 
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Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolja a plusz négy oldal bővítésével, a lap megjelentetését. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Mátyus Bt.-t (székhely: 2373 Dabas, Tavasz u. 7.) bízza meg az „Ócsai Kisbíró" 

önkormányzati lap előállítására 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő 

határozott időre. A megbízási díj: havi nettó 356.640,- Ft+17.832,- Ft ÁFA, összesen havi 

bruttó 374.742 Ft/lapszám. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint elkészített megbízási 

szerződés aláírására.  

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

291/2016. (XII.21.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Mátyus Bt.-t (székhely: 2373 Dabas, Tavasz u. 7.) bízza meg az „Ócsai Kisbíró" 

önkormányzati lap előállítására 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő 

határozott időre. A megbízási díj: havi nettó 356.640,- Ft+17.832,- Ft ÁFA, összesen havi 

bruttó 374.742 Ft/lapszám. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint elkészített megbízási 

szerződés aláírására.  

 

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

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

 

3.5.Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) 

önkormányzati rendelettervezet a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet-

tervezetet és javasolja, hogy a nyári időszakban az igazgatási szünet 2017. augusztus 7. 

napjától 2017. augusztus 11. napjáig, a téli időszakban az igazgatási szünet 2017. december 

27. napjától 2017. december 29. napjáig tartson. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre:  

 

Ócsa Város Önkormányzat 

.../2016. (....) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal 

m e g a l k o t t a  a 
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22/2016. (XII.22.) önkormányzati RENDELETET  

a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
 
 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Jelen rendelet hatálya kiterjed az Ócsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által 

foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 

 

2. § 

 

A Hivatal 2017. évi munkarendjében a nyári időszakban az igazgatási szünet 2017. augusztus 

7. napjától 2017. augusztus 11. napjáig tart. 

 

3. § 

 

A Hivatal 2017. évi munkarendjében a téli időszakban az igazgatási szünet 2017. december 

27. napjától 2017. december 29. napjáig tart. 

 

4. § 

 

A Hivatal a 2-3. §-ban meghatározott igazgatási szünet tartama alatt csökkentett létszámmal – 

ügyeleti rendszerben – gondoskodik az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan 

intézkedést igénylő feladatok ellátásáról. 

 

5. § 

 

E rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, és 2018. január 2. napján hatályát veszti. 

 

 

3.6.Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők 2017. évi illetmény-kiegészítéséről 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság 

tárgyalta a rendelet-tervezetet és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre:  

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2016. (...) önkormányzati rendelete 

az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

2017. évi illetménykiegészítéséről 
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A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal 

m e g a l k o t t a  a 

 

23/2016. (XII.22.) önkormányzati RENDELETET  

az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  

2017. évi illetmény-kiegészítéséről 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

1.§ 

 

E rendelet hatálya az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre 

terjed ki és rendelkezéseit a 2017. tárgyévre kell alkalmazni. 

 

2. Az illetménykiegészítés mértéke 

 

2. § 

 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 

2017. évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

 

 

 

3. § 

 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 

2017. évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

 

3. Záró rendelkezések 

 

4. § 

 

E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és 2017. december 31. napján hatályát 

veszti. 
 

4.1.Tárgy: Döntés fogorvosi praxisjog átadásáról és a feladat-ellátási szerződés 

módosításáról 

 

Szép és Ép Fog Fogászati Kft. képviselője tájékoztatást ad arról, hogy dr. Simon Fanni 

doktornő továbbtanul és egyetemre ment, nem tudja a továbbiakban ellátni a településen a 

fogászatot, ezért váltás mellett döntöttek. A továbbiakban dr. Berkics Andrea doktornő fogja 

ellátni a tevékenységet.  
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Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, 

egyben javasolja, hogy a Szép és Ép Fog Fogászati Kft. heti 12 órában a 2364 Ócsa, 

Szabadság tér 4. szám alatti telephelyen magánrendelést folytasson, mely időszakra,  az Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a helyiség bérleti díját az alapellátásra maghatározott díjon 

felül 2017. január 1. napjától további bruttó 50.000,- Ft/hó összegben határozza meg. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) elfogadja és egyben jóváhagyja, hogy Dr. Simon Fanni (lakcím: 4029 Debrecen, 

Kazinczy u. 1/A., an.: Firtkó Zsuzsanna, adóazonosító jele: 8453482314, op: 78046) a 

2364 Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatti telephelyen területi ellátási kötelezettséggel 

működő, 130096152 ÁNTSZ azonosító számú, vegyes fogászati praxisjogáról 2016. 

október 28. napi hatállyal Dr. Berkics Andrea (lakcím: 1195 Budapest, Kossuth Lajos 

u. 9. 2. em. 201, anyja neve: Lengyel Margit, adóazonosító jele: 8452942028, op: 

80296) részére lemondott, aki a szolgáltatást a továbbiakban is a Szép és Ép Fog 

Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság alkalmazásában végzi. 

2.) az 1.) pontban foglaltakra hivatkozással Ócsa Város Önkormányzata, valamint a Szép 

és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság között területi ellátási 

kötelezettséggel működő fogászati alapellátásra 2015. december 22. napján kötött 

Feladat-ellátási szerződést a jelen napirend mellékleteként csatolt formában 

megfelelően módosítja.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pontban meghatározott szerződésmódosítás 

aláírására. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

292/2016. (XII. 21.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) elfogadja és egyben jóváhagyja, hogy Dr. Simon Fanni (lakcím: 4029 Debrecen, 

Kazinczy u. 1/A., an.: Firtkó Zsuzsanna, adóazonosító jele: 8453482314, op: 

78046) a 2364 Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatti telephelyen területi ellátási 

kötelezettséggel működő, 130096152 ÁNTSZ azonosító számú, vegyes fogászati 

praxisjogáról 2016. október 28. napi hatállyal Dr. Berkics Andrea (lakcím: 1195 

Budapest, Kossuth Lajos u. 9. 2. em. 201, anyja neve: Lengyel Margit, 

adóazonosító jele: 8452942028, op: 80296) részére lemondott, aki a szolgáltatást a 

továbbiakban is a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság 

alkalmazásában végzi. 

2.) az 1.) pontban foglaltakra hivatkozással Ócsa Város Önkormányzata, valamint a 

Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság között területi ellátási 

kötelezettséggel működő fogászati alapellátásra 2015. december 22. napján kötött 

Feladat-ellátási szerződést a jelen napirend mellékleteként csatolt formában 

megfelelően módosítja.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pontban meghatározott szerződésmódosítás 

aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal, 3.) azonnal 

Felelős:     1.)-2.)----, 3.) polgármester 
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) tudomásul veszi, és egyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2364 Ócsa, Szabadság 

tér 4. szám alatti telephelyen területi ellátási kötelezettséggel működő Szép és Ép Fog 

Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság rendelési ideje 2017. január 1. napjától az 

alábbiak szerint alakuljon: 

Rendelési idő: 

Hétfő: 08:00-14:00 

Kedd: 14:00-20:00  

Szerda: 08:00-14:00 

Csütörtök: 14:00-20:00 

Péntek (páros): 08:00-14:00 

Péntek (páratlan): 14:00-20:00 

Magánrendelési idő: 

Kedd: 08:00-14:00 

Csütörtök: 08:00-14:00 

2.) hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Fogászati Kft. heti 12 órában a 2364 Ócsa, 

Szabadság tér 4. szám alatti telephelyen magánrendelést folytasson az 1.) pontban 

meghatározott rendelési idő alapján, mely időszakra, mint az Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. (a továbbiakban Kft.) 100 %-os tulajdonosa a helyiség bérleti díját az 

alapellátásra maghatározott díjon felül 2017. január 1. napjától további bruttó 50.000,- 

Ft/hó összegben határozza meg. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt új rendelési időről a 2364 Ócsa, 

Szabadság tér 4. szám alatti telephely kizárólagos tulajdonosát, azaz az Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, továbbá a lakosságot megfelelően 

tájékoztassa. 

4.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a Szép és Ép Fog 

Fogászati Kft.-vel fennálló bérleti szerződés 2017. január 1. napi hatállyal történő 

megfelelő módosítására és annak aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

293/2016. (XII .21.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) tudomásul veszi, és egyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2364 Ócsa, 

Szabadság tér 4. szám alatti telephelyen területi ellátási kötelezettséggel működő 

Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság rendelési ideje 2017. 

január 1. napjától az alábbiak szerint alakuljon: 

Rendelési idő: 

Hétfő: 08:00-14:00 

Kedd: 14:00-20:00  

Szerda: 08:00-14:00 

Csütörtök: 14:00-20:00 
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Péntek (páros): 08:00-14:00 

Péntek (páratlan): 14:00-20:00 

Magánrendelési idő: 

Kedd: 08:00-14:00 

Csütörtök: 08:00-14:00 

2.) hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Fogászati Kft. heti 12 órában a 2364 Ócsa, 

Szabadság tér 4. szám alatti telephelyen magánrendelést folytasson az 1.) pontban 

meghatározott rendelési idő alapján, mely időszakra, mint az Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban Kft.) 100 %-os tulajdonosa a 

helyiség bérleti díját az alapellátásra maghatározott díjon felül 2017. január 1. 

napjától további bruttó 50.000,- Ft/hó összegben határozza meg. 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt új rendelési időről a 2364 

Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatti telephely kizárólagos tulajdonosát, azaz az Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, továbbá a lakosságot megfelelően 

tájékoztassa. 

4.) felkéri az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a Szép és Ép Fog 

Fogászati Kft.-vel fennálló bérleti szerződés 2017. január 1. napi hatállyal történő 

megfelelő módosítására és annak aláírására. 

 

Határidő: 1.)-4.) azonnal és 2016. december 31. 

Felelős:    1.)-2.)----, 3.) polgármester. 4.) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

4.2.Tárgy: Dr. Béres Gizella kérelme az ún. régi strand megvásárlása tárgyában  

 

dr. Béres Gizella előadja, hogy nemcsak bőrgyógyászként tevékenykedik, de 1999 év óta 

vezet egy céget, mely orvosi műszerek forgalmazásával foglalkozik. Kapott egy pályázati 

kiírást, amely a falusi turizmus, egészség turizmus fejlesztésére, másrészt rekreációs 

tevékenységek fejlesztésére hívható le. Felvetődött benne, hogy a strand területét oly módon 

használnák ki, hogy az egészségügyi dolgozók gyermekeinek táboroztatását ott oldanák meg. 

Tett egy vételi ajánlatot, polgármester úr úgy tájékoztatta, hogy mindenképpen fel kell 

értékeltetni ezt a területet.  

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság 

nagyon alacsonynak tartja a vételi ajánlatot, nem is kíván erről tárgyalni. 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy 2,7 hektáros területről van szó, a vételi 

ajánlatot a Gazdasági Bizottság is nagyon alacsonynak tartja. A bizottság arra az álláspontra 

jutott, hogy fel se értékeltessék a területet, mert felesleges arra kiadni pénzt, hogy meg tudják 

mennyi az értéke, annál is inkább mivel az önkormányzat nem kívánja egyenlőre eladni ezt a 

területet.  

 

dr. Béres Gizella elmondja, hogy a területen „horrorisztikus mennyiségű” beton található, 

amit el kell onnan takarítani. 

 

Bukodi károly polgármester javasolja, az ingatlan értékének ingatlanforgalmi értékének 

megállapítását.  

 

dr. Molnár Csaba jegyző előadja, hogy ingatlan értékesítésekor kötelező ingatlanforgalmi 

értékbecslés készítése. Elmondja még, hogyha a vételár meghalad egy bizonyos árat, akkor 

pályáztatni kell az ingatlant.  
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) annak érdekében, hogy az ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi 

strand) jövőbeni hasznosítása tárgyában a legmegfelelőbb döntést tudja meghozni, 

szükségét látja az ingatlan értékének ingatlanforgalmi értékének megállapítását. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerinti ingatlanforgalmi értékbecslés 

elkészíttetésére és egyben felkéri, hogy annak eredményéről számoljon be a 

Képviselő-testület részére. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

294/2016. (XII. 21.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) annak érdekében, hogy az ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi 

strand) jövőbeni hasznosítása tárgyában a legmegfelelőbb döntést tudja meghozni, 

szükségét látja az ingatlan értékének ingatlanforgalmi értékének megállapítását. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerinti ingatlanforgalmi értékbecslés 

elkészíttetésére és egyben felkéri, hogy annak eredményéről számoljon be a 

Képviselő-testület részére. 

 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

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

 

4.3.Tárgy: Döntés Alsópakony vízellátásának biztosítása tárgyában a SAMOS GROUP 

Kft.-vel megállapodás kötéséről  

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra a 

határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Városfejlesztési 

Bizottság is javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Ezt követően szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) 2017. január 1. napjától határozatlan időre megállapodást köt a SAMOS GROUP 

Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhelye: 1205 Budapest, Valéria utca 29., 

Adószáma: 25556742-2-43, Cégjegyzékszáma: 01-09-282026, Képviseletében: 

Bazkka Ahmad ügyvezető) a régi Alsópakony településrész ivóvíz ellátásának 

biztosítása céljából a jelen napirend mellékleteként csatolt megállapodás szerinti 

tartalommal és feltételekkel. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerinti "Megállapodás ivóvíz-szolgáltató 

berendezések használatára" elnevezésű szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

295/2016. (XII. 21.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) 2017. január 1. napjától határozatlan időre megállapodást köt a SAMOS GROUP 

Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhelye: 1205 Budapest, Valéria utca 29., 

Adószáma: 25556742-2-43, Cégjegyzékszáma: 01-09-282026, Képviseletében: 

Bazkka Ahmad ügyvezető) a régi Alsópakony településrész ivóvíz ellátásának 

biztosítása céljából a jelen napirend mellékleteként csatolt megállapodás szerinti 

tartalommal és feltételekkel. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerinti "Megállapodás ivóvíz-

szolgáltató berendezések használatára" elnevezésű szerződés aláírására. 

 

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

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

 

4.4.Tárgy: Döntés Alsópakony régi településrészen vízellátó és szennyvízelvezető hálózat 

kiépítéséhez szükséges területvásárlásról 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra a 

határozati javaslatot. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy adásvételi szerződés keretében Martyin Péter Demeter (1192 Budapest, 

Ganz Ábrahám u. 61.) ingatlantulajdonostól az ócsai 4513 hrsz-ú ingatlan területéből – a 

mellékelten csatolt térképen jelölt – 271 m2–t a kölcsönösen kialkudott bruttó 162.600 Ft 

vételárért megvásárolja. A terület tulajdonjogának megszerzése Alsópakony régi 

településrészen történő vezetékes ivóvízellátás kiépítéséhez szükséges kötelező műszaki 

paraméterek betartásához elengedhetetlen. 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett személlyel kötendő adásvételi 

szerződés előkészítéséhez, továbbá a földhivatali bejegyzéshez szükséges adminisztrációs 

feladatok ellátásához ügyvéd megbízására, továbbá a szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

296/2016. (XII. 21.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy adásvételi szerződés keretében Martyin Péter Demeter (1192 Budapest, 

Ganz Ábrahám u. 61.) ingatlantulajdonostól az ócsai 4513 hrsz-ú ingatlan területéből – a 

mellékelten csatolt térképen jelölt – 271 m2–t a kölcsönösen kialkudott bruttó 162.600 Ft 

vételárért megvásárolja. A terület tulajdonjogának megszerzése Alsópakony régi 

településrészen történő vezetékes ivóvízellátás kiépítéséhez szükséges kötelező műszaki 

paraméterek betartásához elengedhetetlen. 
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2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett személlyel kötendő adásvételi 

szerződés előkészítéséhez, továbbá a földhivatali bejegyzéshez szükséges adminisztrációs 

feladatok ellátásához ügyvéd megbízására, továbbá a szerződés aláírására. 

 

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

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

 

4.5.Tárgy: Döntés Ócsa város településképének megújításával kapcsolatosan hosszú távú 

program kidolgozásáról (szóbeli előterjesztés) 

 

Bukodi Károly polgármester arra az álláspontra jutottak, hogy a településképet kicsit meg 

kellene változtatni. Ez abban merülne ki, hogy a tereket, utcákat, település-részeket egy 

egységet arculattal látnák el. Erre bekért három árajánlatot, tegnapi ülésén a Városfejlesztési 

Bizottság támogatta ezt a koncepciót, és a legalacsonyabb árajánlatot.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő kérdezi, hogy a településkép megújítására miért van szükség? 

Ezt a főépítész nem tudja megtervezni? Már a tervezési díjak is tízmilliós nagyságrendekre 

rúgnak, és még a megvalósítástól igen távol vannak.  

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy a főépítész nem tudja ezt 

megcsinálni, mert gyakorlatilag ez kertépítészet végig. Ez egy hosszú távú terv, akár 5 év alatt 

kifizethető. Úgy gondolja, alkossanak valami olyan maradandót, amit évek folyamán építettek 

fel. Lesz egy egységes arculat, egy szép kinézete a városnak, megoldódna a csapadékvíz 

elvezetés, természetesen a lakosságot is be kell vonni ebbe.  

 

Kardos Zoltán képviselő szerint a kertépítés mellé kapnak pluszban még egy dolgot, hogy 

megoldódik a csapadékvíz elvezetés problémája.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a Green Flag Kft. ajánlatában benne van az öt 

ütem és, hogy az első ütem pontosan mit takar.  

 

dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője kérdezi, hogy a növények 

locsolásának megoldását is tartalmazza a terv? 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy ami az önkormányzat közterülete, 

annak a locsolását az önkormányzatnak kell megoldani. Természetesen a lakosságot is be kell 

vonni az öntözésbe.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő kérdezi, hogy ez a tanulmány jelent-e a későbbiekben olyan 

anyagi értéket, hogy a távlatokban nem kell költeni bizonyos dolgokra vagy csak egy elméleti 

dolog?  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, ami nem engedélyköteles azt nem kell külön 

terveztetni. Jelen terv, egy javaslat lesz. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy Ócsa város településképének megújítása érdekében hosszú távú 

program keretében több ütemből álló kertépítészeti tanulmánytervet kíván 

elkészíttetni.  

2.) az 1.) pontban foglaltakkal összhangban Green Flag Kft.-t (8000, Székesfehérvár, 

Zichy liget 7., adószám: 11453574-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-004798) bízza meg 
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az I. ütemre (Ócsa településközpontra) vonatkozóan a tanulmányterv elkészítésével 

azzal, hogy valamennyi ütem vonatkozásában külön döntés meghozatala szükséges, 

azaz jelen döntéssel a többi ütemre vonatkozóan a tanulmányterv elkészítésére 

kötelezettséget nem vállal. Az I. ütem tervezésének kezdő időpontja: 2017. január 30. 

és befejező időpontja: 2017. február 28. A vállalkozási díj mértéke: 1.800.000,- 

Ft+ÁFA.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 

előkészítésére és aláírására. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

297/2016. (XII. 21.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy Ócsa város településképének megújítása érdekében hosszú távú 

program keretében több ütemből álló kertépítészeti tanulmánytervet kíván 

elkészíttetni.  

2.) az 1.) pontban foglaltakkal összhangban Green Flag Kft.-t (8000, Székesfehérvár, 

Zichy liget 7., adószám: 11453574-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-004798) bízza 

meg az I. ütemre (Ócsa településközpontra) vonatkozóan a tanulmányterv 

elkészítésével azzal, hogy valamennyi ütem vonatkozásában külön döntés 

meghozatala szükséges, azaz jelen döntéssel a többi ütemre vonatkozóan a 

tanulmányterv elkészítésére kötelezettséget nem vállal. Az I. ütem tervezésének 

kezdő időpontja: 2017. január 30. és befejező időpontja: 2017. február 28. A 

vállalkozási díj mértéke: 1.800.000,- Ft+ÁFA.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási 

szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

Határidő: 1.) azonnal és folyamatos, 2.)-3.) azonnal és 2017. január 30. 

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

 

4.6.Tárgy: Döntés a hitelkeret összegének módosításáról 

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető előadja, hogy a Városüzemeltetési Kft. által használt 

10 millió forintos hitelkeret-összeg átcsoportosításáról van szó az önkormányzati 

folyószámlahitel keretére. 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet 

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint számlatulajdonos 

1.) úgy dönt, hogy az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által használt 10.000e Ft-os 

hitelkeret-összeget, kötelezettségvállalási jogánál fogva 2017. január 1-től kezdődően 

áthelyezi az önkormányzati folyószámlahitel keretére, azaz a folyószámla hitelkeret 



16 

 

összegét átcsoportosítást követően 90.000e Ft-ra emeli a számlavezető K & H 

Banknál. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt hitelkeret módosításához 

szükséges szerződés aláírására és a végrehajtásához szükséges intézkedések, 

nyilatkozatok megtételére. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

298/2016. (XII. 21.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint számlatulajdonos 

1.) úgy dönt, hogy az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által használt 10.000e 

Ft-os hitelkeret-összeget, kötelezettségvállalási jogánál fogva 2017. január 1-től 

kezdődően áthelyezi az önkormányzati folyószámlahitel keretére, azaz a 

folyószámla hitelkeret összegét átcsoportosítást követően 90.000e Ft-ra emeli a 

számlavezető K & H Banknál. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt hitelkeret módosításához 

szükséges szerződés aláírására és a végrehajtásához szükséges intézkedések, 

nyilatkozatok megtételére. 

 

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

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

 

4.7.Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Nonprofit Kft.-vel kötendő közművelődési 

megállapodásról 

 

Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági 

Bizottság is javasolja a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) 2017. január 1. napjától határozatlan időre - a jelen napirend mellékleteként csatolt - 

Közművelődési megállapodást köt a 100 %-os tulajdonában lévő Egressy Gábor 

Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvényben foglalt helyi közművelődési feladatok ellátása tárgyában 

figyelemmel Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének a közművelődésről 

szóló 1/2002. (II.8.) önkormányzati rendeletében foglaltakra. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert és felkéri Egressy Gábor Kulturális és Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét az 1.) pont szerinti 

Közművelődési megállapodás aláírására. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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299/2016. (XII. 21.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) 2017. január 1. napjától határozatlan időre - a jelen napirend mellékleteként csatolt 

- Közművelődési megállapodást köt a 100 %-os tulajdonában lévő Egressy Gábor 

Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvényben foglalt helyi közművelődési feladatok ellátása tárgyában 

figyelemmel Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének a 

közművelődésről szóló 1/2002. (II.8.) önkormányzati rendeletében foglaltakra. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert és felkéri Egressy Gábor Kulturális és Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét az 1.) pont szerinti 

Közművelődési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 1.)-2.) 2016. december 31. 

Felelős:    1.)---, 2.) Egressy Gábor Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

                 Társaság ügyvezetője 

 

4.8.Tárgy: Döntés az Ócsai Tourinform Iroda működtetéséről, üzemeltetéséről 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy Magyari Tünde munkaviszonya a Tourinform 

Irodában december 1-jével megszűnt. Kérdés, hogy továbbra is működtessék az irodát és az 

irodavezető személyének kiválasztására pályázatot írjanak ki, vagy szűntessék meg az iroda 

működtetését. Beszámol arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság azt javasolta, hogy csukják 

be az irodát, de keressenek olyan embert, akinek nem szakirányú a végzettsége és az a 

személy a turisztikai koncepció alapján kezdjen el ott dolgozni. A maga részéről azt kérte a 

bizottságtól, dolgozzák ki pontosan, hogy milyen munkakörben, milyen feladatkörrel, milyen 

munkaidőben és milyen fizetéssel gondolják ezt megvalósítani.  

 

Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottságnak az az 

álláspontja, hogy pályáztassák meg a Tourinform Iroda vezetői állását, természetesen a 

szükséges szakirányú végzettség kikötésével. 

 

Bukodi Károly polgármester megjegyzi, hogy nem vesztették el teljesen a turisztikai 

szakembert, mert Magyari Tünde az Egressy Szabadidőközpontban lett foglalkoztatva. 

Például a jegyárusítást is folytatják tovább, a többi meg majd eldől. 

 

Puskás Imre képviselő szerint a Tourinform Irodára szükség van, örömmel hallotta, hogy 

most egy ideig a Szabadidőközpont valamelyest átveszi ezt a feladatot. Annál is inkább, mivel 

a turistákat a pincékhez, a turjánba ki kell vinni hétvégén is, lennie kell egy elérhető 

embernek, aki kalauzolja a turistákat, bemutatja az értékeket.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.) az Ócsai Tourinform Iroda működtetését, üzemeltetését és az ezekhez kapcsolódó 

tevékenységet 2017. január 1. napjától megszünteti. 

2.) felkéri a polgármestert a megszűnéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

300/2016. (XII. 21.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.) az Ócsai Tourinform Iroda működtetését, üzemeltetését és az ezekhez kapcsolódó 

tevékenységet 2017. január 1. napjától megszünteti. 

2.) felkéri a polgármestert a megszűnéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására. 

 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és 2016. december 31. 

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

 

4.9.Tárgy: Döntés a polgármester és alpolgármester 2016. évben végzett munkájának 

elismeréséről 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság felvette napirendjére, 

hogy a polgármester úr részére a 2016. évben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként 

kéthavi illetményével megegyező összeg kerüljön kifizetésre, az alpolgármester úrnak pedig 

munkája elismeréseként egy havi illetményével megegyező összeg kerüljön kifizetésre. Ezt 

javasolja a bizottság a testület felé elfogadásra. 

 

Bukodi Károly polgármester bejelenti érintettségét a szavazásnál. 

 

Horváth Tamás alpolgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Bukodi Károly polgármester részére a 2016. évben végzett kiemelkedő munkája 

elismeréseként két havi illetményével megegyező összeg kifizetését rendeli el, 

2.) javasolja a Polgármesternek, hogy Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 67. § g) pontjában biztosított munkáltatói jogkörében eljárva Horváth 

Tamás alpolgármester személye vonatkozásában, munkájának elismeréseként egy havi 

illetményével megegyező összeg kifizetéséről rendelkezzen. 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

301/2016. (XII. 21.) sz. ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Bukodi Károly polgármester részére a 2016. évben végzett kiemelkedő munkája 

elismeréseként két havi illetményével megegyező összeg kifizetését rendeli el, 

2.) javasolja a Polgármesternek, hogy Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 67. § g) pontjában biztosított munkáltatói jogkörében eljárva Horváth 

Tamás alpolgármester személye vonatkozásában, munkájának elismeréseként egy havi 

illetményével megegyező összeg kifizetéséről rendelkezzen. 

 

Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal 

Felelős:     1.) pénzügyi irodavezető 2.) polgármester és pénzügyi irodavezető 
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A következő napirendi pont tárgyalására a polgármester zárt ülést rendel el. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly      dr. Molnár Csaba 

            polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


