
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

138/2008. /VI. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési hiányról a Halászy Károly 

Általános Iskola Igazgatójának beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    -- 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

139/2008. /VI. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő 1899/1 hrsz-ú területből 622 m
2
-t önálló 

helyrajzi szám alatt leválaszt. 

2. hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő 1900/2 hrsz-ú (sportpálya) területéből leválaszt 

465 m
2
-t, amelyet az 1899/1 hrsz-ú területhez csatol. 

3. hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő 1900/2 hrsz-ú (sportpálya) területéből leválaszt 

130 m
2
-t, amelyet az 1899/2 hrsz-ú úthoz csatol. 

4. hozzájárul, hogy Apáthiné Szlovicsák Katalin számára az 1899/1 hrsz-ú területből 

leválasztott 622 m
2
 nagyságú ingatlant bruttó 16.000.- Ft/m

2
-ért értékesíti. 

5. felhatalmazza a polgármestert az értékesítéshez kapcsolódó előszerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

140/2008. /VI. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) döntött arról a 1899/1. hrsz-ú, Halászy Károly Általános Iskola volt központi épületének 

bontására ajánlatokat kér egy országos napilapban, az önkormányzat honlapján és 

újságjában történő hirdetés útján. 

2.) felhatalmazza a Pénzügyi, gazdasági és pályázatkoordináló Bizottságot és a 

Településfejlesztési, környezetvédelmi, idegenforgalmi Bizottságot az építendő 

egészségház telkén lévő épület bontására beérkező árajánlatok közül válassza ki az 

önkormányzat számára összességében legkedvezőbb ajánlatot. 

3.) felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy aláírás előtt a vállalkozói szerződést tekintse át, azt 

követően felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, 

4.) felkéri az alpolgármestert, hogy az épületet jelenleg bármilyen célból használókat 

tájékoztassa arról, hogy a bontás hamarosan megkezdődik, és addig hagyják el az épületet, 

illetve segítsen elhelyezkedésükben. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     PEG Bizottság 

  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a következő 

határozatot hozta: 



 

141/2008. /VI.  25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. dr.Molnár Csaba Attila 2364 Ócsa, Rózsa u. 24. sz. alatti lakost aljegyzővé kinevezi, 

részére 357.100,-Ft illetményt állapít meg  (figyelemmel az illetményalap A1 = 

38.650 x 7,70 szorzóra, valamint a Ktv. 46 §/4/ bek b./ pontjában megállapított 

illetménypótlékkal) 

2. felkéri a jegyzőt a szükséges munkáltatói adminisztratív tevékenység megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

142/2008. /VI. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Darázsi János (2364 Ócsa, Deák F. u. 5.) nyugalmazott tanár részére „Ócsa Városért” 

kitüntető díj I. fokozatát adományozza. 

2. Fodor János (2364 Ócsa, Malomköz 2/a) nyugalmazott Baptista lelkipásztor részére 

„Ócsa Városért” kitüntető díj II. fokozatát adományozza. 

3. A díj átadására a városavató évforduló ünnepség napján kerül sor. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: alpolgármester 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen /egyhangú/ szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

 

143/2008./VI. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

      1./ Virág Gábor és Virágné Pintér Krisztina Ócsa, Barackos u. 12. 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./ Sponga Károly és neje Spongáné Varga Henrietta Ócsa, Dózsa Gy. u. 20. 

          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./ Balogh István és neje Baloghné Mezei Éva Gyál, Bocskai u. 88. szám  

          alatti lakosok a rendeletben foglalt határidőig benyújtották 

          kérelmüket, azonban az ingatlan vásárlásáról szóló szerződést a kérelem 

          leadásakor nem nyújtották be, a hiánypótlásra való felhívás után sem  

          nyújtották be. Ezen kívül a kérelem benyújtása időpontjában nem voltak 

          ócsai lakosok. Ezért az Első Közös lakáshoz jutó családok támogatásáról  



          szóló módosított 18/2005./IX.2./ Ök. rendelet 2.§. a./ pontjának és a  

          7.§./4/ bekezdésének nem felel meg, így a kérelmet elutasítja. 

    

    4./ Schwarczkopf Péter és neje Scwarczkopf Péterné Ócsa, Szilvafa u. 2. szám 

         alatti lakosok a rendeletben foglalt határidőig benyújtották kérelmüket, 

         azonban a  rendelet által előírt mellékleteket /ház. akvi. kivonat, 

         személyazonossági igazolvány, lakcímigazolvány fénymásolata, tulajdoni  

         lap, pénzintézettel kötött szoc. kedvezmény szerződése, műszaki vezető  

         nyilatkozata a készültségi fokról/ sem a kérelem benyújtásakor, sem a  

         hiánypótlásra való felhívás után nem nyújtották be. Ezért az Első közös  

         lakáshoz jutó családok támogatásáról szóló 18/2005./IX.2./ Ök. rendelet 5- 

         6. §-aiban foglaltaknak nem felel meg, így a kérelmet elutasítja.   

    

Határidő:   azonnal és folyamatos        

Felelős:      polgármester 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

144/2008. /VI. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) Pálfi Lászlóné 2364 Ócsa, Petőfi S. u. 6. szám alatti lakos részére 12 hónapra 18.230,- 

Ft/hó összegű lakásfenntartási támogatást állapít meg. 

2.) Jurák Klára 2364 Ócsa, Újvilág u. 28/a szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás 

megállapítására vonatkozó kérelmét elutasítja, mivel jövedelme meghaladja a 

nyugdíjminimum 200 %-át, 16.§./3/ bek. alapján. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

145/2008. /VI. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Ferencné Ócsa, Ady E. köz 7. szám 

alatti lakos ápolási díjra való jogosultságát az 1993. évi III. tv. 41.-43/B. §. a Ptk. 685.§. b./ 

pontja és a 2/1999./I. 27./ ÖK. r. 8. §.-a alapján megállapítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

146/2008. /VI. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bobák István Ócsa, Katona J. u.  76. szám 

alatti lakos ápolási díjra való jogosultságát az 1993. évi III. tv. 41.-43/B. §. a Ptk. 685.§. b./ 

pontja és a 2/1999./I. 27./ ÖK. r. 8. §.-a alapján megállapítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:     polgármester 



 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

 

147/2008. /VI. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nyulas István Ócsa, Rákóczi u. 18. szám alatti 

lakos ápolási díjra való jogosultságát az 1993. évi III. tv. 41.-43/B. §. a Ptk. 685.§. b./ pontja 

és a 2/1999./I. 27./ ÖK. r. 8. §.-a alapján megállapítja. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:      polgármester 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen /egyhangú/ szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

148/2008. /VI. 25./ sz. ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) elviekben köszönettel elfogadja Horváth Lajos 2364 Ócsa, Vörösmarty u. 5. szám 

alatti lakos felajánlását, miszerint telkét, házát az önkormányzatra hagyná, valamint 

különböző gyűjteményeit is átadná a városnak. 

2.) felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy személyes tárgyalás útján egyeztessék a 

felajánlással kapcsolatos körülményeket és annak jogi lehetőségeit. 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:     polgármester, jegyző 
 


