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J E G Y Z Ő K Ö NY V : 

 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2. napján 16 órakor 

megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

A Képviselő-testület 6 fővel van jelen. Távol van Bukodi Jánosné, Dr. Gallai Zoltán és Kardos 

Zoltán képviselő. 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dönti Károly képviselő 

Inczeffy Szabolcs képviselő 

Török László képviselő 

 

Meghívottak: 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője 

 

 

Bukodi Károly polgármester a 2013. október 2.-án (szerdán) 16.00 órára munkaterv szerint 

összehívott képviselő-testületi ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket.  Megállapítja, hogy 

a Képviselő-testület 6 fővel jelen van és határozatképes. Az ülésről távol maradt: Bukodi 

Jánosné, Dr. Gallai Zoltán és Kardos Zoltán képviselő. Az ülés megtartására Ócsa Város 

Önkormányzat hivatali épületében a tanácsteremben kerül sor. A napirendhez kérdés, 

észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendet tárgyalásra elfogadta.  

 

A Képviselő-testület 6 főve jelen van. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

196/2013. /X. 2./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendet tárgyalásra 

elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

NAPIREND: 

 

1. Napirend előtti felszólalások 
 

2. 2.          Munkaterv szerinti napirendek 
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2.1 Tárgy: Október 23-i ünnepség előkészítése 
 Előadó: Bukodi Jánosné Oktatási, kulturális és sport Bizottság Elnöke  

 
2.2 Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolója az Egészségház  

működtetéséről 
 Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 

 

3. Aktuális napirendek 
   
3.1 Tárgy: …./2013./…./ számú rendelet-tervezet a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos 

egyes kérdésekről szóló 10/1999./III.31./ számú önkormányzati 

rendelet módosításáról  
 Előadó: Bukodi Károly polgármester   

   
3.2 Tárgy: Jelentés az Ócsai Önkormányzat vagyongazdálkodási ellenőrzéséhez 

kapcsolódó Intézkedési Tervben foglaltak teljesítéséről  
 Előadó: Dr. Szabó György jegyző  

   
3.3 Tárgy: …/2013./…/ számú rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
8/2011./III.31./ önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző 

   
3.4 Tárgy: Csurgó Gábor, Csurgó István és Csurgó Zoltán földterület adásvételi 

témában hozott határozatának megerősítése 
 Előadó: Dr. Szabó György jegyző  

   
3.5 Tárgy: Lakossági járdaépítési program III. 
 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   
3.6 Tárgy: Szűcs Jánosné intézményvezetői illetménypótlék mértékének 

megállapítása  
 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

   
4.          Interpellációk             
   
4.1 Tárgy: Inczeffy Szabolcs képviselői interpellációja 
 Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 
5.          Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
 
6.  Egyebek 

 
7.  ZÁRT ÜLÉS 
 

 

2.1 napirend tárgya: 
Október 23-i ünnepség előkészítése 
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Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy az Oktatási Bizottság elnöke elküldte az 

emlékeztetőt. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete az Október 23-i ünnepség előkészítéséről szóló 

tájékoztatást elfogadta. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

197/2013. /X. 2./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Október 23-i ünnepség előkészítéséről 

szóló tájékoztatást elfogadta. 
Határidő: azonnal 

Felelős:     -- 

 

 

2.2 napirend tárgya: 

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolója az Egészségház működtetéséről 
 

Dönti Károly képviselő a jellemző javításokra kérdez rá. 

 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető előadja, általában a zárakkal szokott gond lenni, 

főleg olyan helyiségekben, melyeket gyakran használnak. Előadja, hogy a háziorvosok által 

használt oldalon szinte az összes lámpatestet már egyszer cserélni kellett.  

 

Dönti Károly képviselő a világítás beszakaszolására kérdez rá. 

 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető tájékoztatást ad arról, hogy nem világít az összes 

lámpatest. 

 

Bukodi Károly polgármester több kérdés, észrevétel nem lévén szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsa Városüzemeltetési 

nonprofit Kft. Egészségház működéséről szóló beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

198/2013. /X. 2./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft. 

Egészségház működéséről szóló beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     -- 
 

 

3.1 napirend tárgya: 

…./2013./…./ számú rendelet-tervezet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 

10/1999./III.31./ számú önkormányzati rendelet módosításáról 
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Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a rendeletet azért kell módosítani, mert a 

mostani szolgáltató neve megváltozott és a testületnek jogszabályi kötelezettsége a nevét 

átírni.  

 

Dönti Károly képviselő jónak tartaná, ha a szolgáltatást pályáztatnák. 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a testület már döntött arról, hogy 

közbeszerzést ír ki. Ezt követően szavazást kér a következőkre:  

ÓCSA VÁROS  ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

17/2013. (X. 3.) ÖK. rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 10/1999./III. 31./ számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

         

 

1.§. 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló többszörösen módosított 10/1999./III.31./ sz. 

Önkormányzati rendelet /továbbiakban R./ 1.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

 „1.§. 

(5) Ócsa Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 

komplex helyi közszolgáltatás teljesítésére a jelen rendeletben  megjelölt közszolgáltató  a 

Vertikál Közszolgáltató ZRT. (28154 Polgárdi, Bocskai utca 39.)  (továbbiakban: 

Közszolgáltató).” 

 

 

2.§. 

 

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. július 1-

től kell alkalmazni. 

(2) A rendelet a hatályát követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a 

 

17/2013. /X. 3./számú RENDELETET 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 10/1999./III.31./ számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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1.§. 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló többszörösen módosított 10/1999./III.31./ sz. 

Önkormányzati rendelet /továbbiakban R./ 1.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

 „1.§. 

(5) Ócsa Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 

komplex helyi közszolgáltatás teljesítésére a jelen rendeletben  megjelölt közszolgáltató  a 

Vertikál Közszolgáltató ZRT. (28154 Polgárdi, Bocskai utca 39.)  (továbbiakban: 

Közszolgáltató).” 

 

 

2.§. 

 

(3) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. július 1-

től kell alkalmazni. 

(4) A rendelet a hatályát követő napon hatályát veszti.  

 

   

 

3.2 napirend tárgya: 

Jelentés az Ócsai Önkormányzat vagyongazdálkodási ellenőrzéséhez kapcsolódó 

Intézkedési Tervben foglaltak teljesítéséről 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ócsai Önkormányzat 

vagyongazdálkodási ellenőrzéséhez kapcsolódó Intézkedési Tervben foglaltak teljesítéséről 

szóló jelentést elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

199/2013. /X. 2./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ócsai Önkormányzat vagyongazdálkodási 

ellenőrzéséhez kapcsolódó Intézkedési Tervben foglaltak teljesítéséről szóló jelentést 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

3.3 napirend tárgya: 

…/2013./…/ számú rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011./III.31./ önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet-

tervezetet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 
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Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a 

következőkre:  

 

Ócsa Város Önkormányzat  

18/2013./X.3./ önkormányzati rendelete 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló  

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

 

Ócsa Város Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

Az Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

 

„Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában foglaltak, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. 

évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban: SZMSZ) alkotja.” 

 

2.§ 

 

Az R. 1.§ (5) bekezdésében szereplő „2/2011.(I.28.) ÖK számú rendelet” szövegrész helyébe 

„az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 2/2011.(I.28.) 

önkormányzati rendelet” szöveg lép. 

 

3. § 

 

Az R. 4. § (5) bekezdésben szereplő „Ötv.” rövidítés helyébe „Mötv.” rövidítés lép. 

 

4. § 

 

Az R. 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A képviselő-testület - saját tagjai közül az alakuló vagy az azt követő ülésen a 

polgármester előterjesztése alapján – a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 

alpolgármestert választ.” 

 

5. § 

 

Az R. 15. § (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



 

 

 

7 

 

„(1) A képviselő-testület zárt ülést tart, zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46. § (2) bekezdésében 

foglalt ügyekben, esetekben.(…)” 

 

6. § 

 

Az R. 39. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Mötv. 46. § (2) bekezdésében foglalt 

ügyekben.” 

 

7. § 

 

Az R. 46. §-ban szereplő „Ötv.” rövidítés helyébe „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)” szöveg lép. 

 

8. § 

 

Az R. 49. § (2) bekezdés d)-e) pontjában szereplő „Ötv.” rövidítés helyébe az „Mötv.” 

rövidítés lép. 

 

9. § 

 

Az R. 55. § (2) bekezdésben szereplő „Ötv.-ben” rövidítés helyébe az „Mötv.-ben” rövidítés 

lép. 

 

10. § 

 

Az R. 64. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának 1. félévi helyzetéről minden év 

szeptember 15. napjáig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció 

ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A következő évre vonatkozó 

költségvetési koncepciót a polgármester minden év október 31. napjáig nyújtja be a képviselő-

testületnek.” 

 

11. § 

 

Az R. 66. §-a az alábbi (5)-(6)-(7)-(8) bekezdésekkel egészül ki: 

 

„(5) Az önkormányzat vagyona a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, a város 

fejlődésének elősegítését szolgálja. 

(6) Az önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése 

alapján közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítésére köteles. 

(7) Az önkormányzat gazdálkodásának külső ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi. 

(8) Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről belső ellenőr útján gondoskodik.” 

 

12. § 

 

Az R. 3. függeléke jelen rendelet 1. függeléke szerint módosul. 
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13. § 

 

Az R. 6. függeléke jelen rendelet 2. függeléke szerint módosul. 

 

14. § 

 

Az R. 7. függeléke jelen rendelet 3. függeléke szerint módosul. 

 

15. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal  

m e g a l k o t t a  a 
  

18/2013. /X. 3./ számú RENDELET 

Az Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Ócsa Város Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

Az Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

 

„Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában foglaltak, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. 

évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban: SZMSZ) alkotja.” 

 

2.§ 

 

Az R. 1.§ (5) bekezdésében szereplő „2/2011.(I.28.) ÖK számú rendelet” szövegrész helyébe 

„az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 2/2011.(I.28.) 

önkormányzati rendelet” szöveg lép. 

 

3. § 

 

Az R. 4. § (5) bekezdésben szereplő „Ötv.” rövidítés helyébe „Mötv.” rövidítés lép. 
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4. § 

 

Az R. 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A képviselő-testület - saját tagjai közül az alakuló vagy az azt követő ülésen a 

polgármester előterjesztése alapján – a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 

alpolgármestert választ.” 

 

5. § 

 

Az R. 15. § (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A képviselő-testület zárt ülést tart, zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46. § (2) bekezdésében 

foglalt ügyekben, esetekben.(…)” 

 

6. § 

 

Az R. 39. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Mötv. 46. § (2) bekezdésében foglalt 

ügyekben.” 

 

7. § 

 

Az R. 46. §-ban szereplő „Ötv.” rövidítés helyébe „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)” szöveg lép. 

 

8. § 

 

Az R. 49. § (2) bekezdés d)-e) pontjában szereplő „Ötv.” rövidítés helyébe az „Mötv.” 

rövidítés lép. 

 

9. § 

 

Az R. 55. § (2) bekezdésben szereplő „Ötv.-ben” rövidítés helyébe az „Mötv.-ben” rövidítés 

lép. 

 

10. § 

 

Az R. 64. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának 1. félévi helyzetéről minden év 

szeptember 15. napjáig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció 

ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A következő évre vonatkozó 

költségvetési koncepciót a polgármester minden év október 31. napjáig nyújtja be a képviselő-

testületnek.” 

 

11. § 

 

Az R. 66. §-a az alábbi (5)-(6)-(7)-(8) bekezdésekkel egészül ki: 
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„(5) Az önkormányzat vagyona a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, a város 

fejlődésének elősegítését szolgálja. 

(6) Az önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése 

alapján közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítésére köteles. 

(7) Az önkormányzat gazdálkodásának külső ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi. 

(8) Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről belső ellenőr útján gondoskodik.” 

 

12. § 

 

Az R. 3. függeléke jelen rendelet 1. függeléke szerint módosul. 

 

13. § 

 

Az R. 6. függeléke jelen rendelet 2. függeléke szerint módosul. 

 

14. § 

 

Az R. 7. függeléke jelen rendelet 3. függeléke szerint módosul. 

 

15. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

3.4 napirend tárgya: 

Csurgó Gábor, Csurgó István és Csurgó Zoltán földterület adásvételi témában hozott 

határozatának megerősítése 
 

Inczeffy Szabolcs képviselő emlékeztet arra, hogy 2005-ben hozta a testület a határozatot és 

2009-ben egyenlítették ki a vételárat. 

 

Dr. Szabó György jegyző elmondja, arról van szó, hogy nem tartják valószínűnek, hogy egy 

2005-ben hozott testületi határozatot a Földhivatal figyelembe vesz és átvezeti a tulajdonjog 

változását. Ezért a Képviselő-testület egy új testületi határozattal megerősíti, és ezt tudják 

benyújtani Csurgóék a Földhivatalhoz.  

 

Inczeffy Szabolcs képviselő felveti, hogy ebben az évben már nem azok az árak. 

 

Dr. Szabó György jegyző előadja, hogy azért született akkor egy méltányos ár, mert a 

Csurgóék egy tanácsi döntés alapján használták azt a földterületet. Tehát semmi nem változott 

az elmúlt évek alatt. Véleménye szerint méltánytalanság lenne most új árat szabni.  

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) egyetértő szándékkal megerősíti 45/2005./III.30./ számú önkormányzati határozatát, 

2.) megállapítja, hogy a vevők az ingatlan kölcsönösen kialkudott vételárát egy összegben 

készpénzben megfizették, így az ingatlan értékesítésének pénzügyi akadálya nincs. 
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

200/2013. /X. 2./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3.) egyetértő szándékkal megerősíti 45/2005./III.30./ számú önkormányzati határozatát, 

4.) megállapítja, hogy a vevők az ingatlan kölcsönösen kialkudott vételárát egy összegben 

készpénzben megfizették, így az ingatlan értékesítésének pénzügyi akadálya nincs. 

Határidő: 1.)   -2.)   azonnal 

Felelős: 1.) – 2.)   polgármester 

 

 

3.5 napirend tárgya: 

Lakossági járdaépítési program III. 
 

 

Bukodi Károly polgármester egyetért az előterjesztésben szereplő 40 ingatlannal.  
 

Dönti Károly képviselő kérdezi, mivel korlátozott számban lettek kiírva ezek a pályázatok, 

lesz-e következő kiírás? 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy amennyiben a negyvennél több kérelem lesz, az 

újra a testület elé kerül, és az általános tartalék terhére átcsoportosítanak erre. Elmondja még, 

hogy a nyertesek a következő évben megvalósíthatják a járdaépítést. Ezt követően szavazást 

kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) meghirdeti a III. járdaépítési programot 

2.) A pályázatok beadási határideje: 2013.12.31. 

3.) A támogatással érintett ingatlanok száma maximum 40 darab. 

 
 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

201/2013. /X. 2./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

4.) meghirdeti a III. járdaépítési programot 

5.) A pályázatok beadási határideje: 2013.12.31. 

6.) A támogatással érintett ingatlanok száma maximum 40 darab. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:      polgármester 
 

 
 

3.6 napirend tárgya: 

Szűcs Jánosné intézményvezetői illetménypótlék mértékének megállapítása 
 

 



 

 

 

12 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

intézményvezetőjeként megbízott Szűcs Jánosné (születési neve: Bulátkó Judit, 

lakcíme: 2364 Ócsa, Epreskert u. 32.) részére – 2013. szeptember 1. napjától a 

megbízatásának végéig, azaz 2015. június 30-ig - figyelemmel a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletében foglaltakra az 

alapilletményén felül 50 % intézményvezetői pótlékot állapít meg. 

2. Felkéri a polgármestert, utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges adminisztratív teendőket 

végezzék el. 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

202/2013. /X. 2./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3. a Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

intézményvezetőjeként megbízott Szűcs Jánosné (születési neve: Bulátkó Judit, 

lakcíme: 2364 Ócsa, Epreskert u. 32.) részére – 2013. szeptember 1. napjától a 

megbízatásának végéig, azaz 2015. június 30-ig - figyelemmel a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletében foglaltakra az 

alapilletményén felül 50 % intézményvezetői pótlékot állapít meg. 

4. Felkéri a polgármestert, utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges adminisztratív teendőket 

végezzék el. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     polgármester, jegyző 
 

 

 

4.1 napirend tárgya:  

Inczeffy Szabolcs képviselő interpellációja 

 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő szerint, ha egy önkormányzati dolgozó végzi az önkormányzati 

újság szerkesztését, akkor nem teljesül az a közszolgálatiság, amit a polgármester úr leírt, 

melynek az egyik feltétele, hogy az újságnak függetlennek kell lenni az államtól. Amennyiben 

önkormányzati dolgozó szerkeszti az újságot, úgy gondolja, hogy az államtól nem független. 

 

Bukodi Károly polgármester kérdezi, hogy az interpellációra adott választ elfogadja? 

 

Inczeffy Szabolcs képviselő nem fogadja el az interpellációra adott választ. 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően a Képviselő-testülettől kérdezi, hogy Inczeffy 

Szabolcs képviselő Ócsai Kisbíró újság kapcsán benyújtott interpellációjára adott 

polgármesteri választ elfogadja-e? 
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 2 tartózkodó és 1 nem szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

203/2013. /X. 2./ számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Inczeffy Szabolcs képviselő Ócsai Kisbíró 

újság kapcsán benyújtott interpellációjára adott polgármesteri választ nem fogadta el. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:      polgármester 

 
 

Bukodi Károly polgármester előadja, mivel a Képviselő-testület az interpellációra adott 

válaszát nem fogadta el az SzMSz szerint harminc nap alatt kivizsgálja az interpellációra adott 

válaszait és újra tájékoztatja az interpellálót és a Képviselő-testületet is.  
 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendhez kapcsolódó előterjesztés és ahhoz kapcsolódó anyagok 

a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerültek. 

 

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

A  napirend keretében hozzászólás, kérdés nem volt. 

 

 

6.  Egyebek 

 

Dönti Károly képviselő kéri írásban az újság szerkesztőjének a munkaköri leírását, a 

szerkesztéssel történő konkrét megbízását, a megbízónak a felhatalmazását. 

 

 

A napirendi pontok megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

           Bukodi Károly                                                                               Dr. Szabó György 

            polgármester          jegyző 

 

 


