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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24. napján 1600 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Dr. Gallai Zoltán  képviselő 

Hantos Péter  képviselő 

Kánai Gergely  képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Puskás Imre  képviselő 

 

 

 

A Képviselő-testület 7 fővel van jelen. Az ülésről távol van Murinainé Murár Emília 

képviselő asszony és Buza Ernő képviselő. 

 

 

Bukodi Károly polgármester a 2015. június 24. (szerda) 16.00 órára munkaterv szerint 

összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 

fővel jelen van és határozatképes. Az ülésről távol van Murinainé Murár Emília és Buza Ernő 

képviselő. Az ülés megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali épületében a 

tanácsteremben kerül sor.  

 

dr. Molnár Csaba jegyző kéri a következő napirendi pontok felvételét: 4.7. Elvi hozzájárulás 

adása az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola udvarának rendezéséhez, 4.8. A 

121/2015.(VI.4.) számú ÖK. határozat módosítása, 4.9. Döntés az önkormányzati tulajdonban 

lévő ócsai sportpálya használatba adásáról, 4.10. Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános 

Iskola régi épületszárnyának elektromos felújításának tervezéséről. 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott módosításokkal együtt 

tárgyalásra elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

122/2015. (VI. 24.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott módosításokkal 

együtt tárgyalásra elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ------ 
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N A P I R E N D : 

 

 
1. Napirend előtti felszólalások 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

3. Munkaterv szerinti napirendek 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

szóló rendelet-tervezethez készített könyvvizsgálati jelentés tudomásul vételéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: Ócsa Város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Ügyrendjéről szóló 9/2010. (VI.11.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2015. (...) önkormányzati 

rendelet megalkotása 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.4. Tárgy: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.5. Tárgy: Az Ócsai Birkózókat Támogató Egyesület támogatási kérelme 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.6. Tárgy: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde alkalmazotti közösségének 2015. évi tanulmányi kirándulásának támogatása 

iránti kérelemről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7. Tárgy: Elvi Hozzájárulás adása az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola udvarának 

rendezéséhez 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: A 121/2015. (VI.4.) számú ÖK. határozat módosítása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő ócsai sportpálya használatba 

adásáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola régi épületszárnyának 

elektromos felújításának tervezéséről 

 Előadó Bukodi Károly polgármester 
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5. Interpellációk 

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

 

7. Egyebek 

 

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

 

8.1. Tárgy: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde vezetőjének kinevezéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

8.2. Tárgy: Víz-csatorna részletfizetési kérelem 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az anyag kiküldésre került a képviselők részére. 

Kérdés, észrevétel nem érkezett a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselő-testület tagjai 

részéről. 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.1. Döntés Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

szóló rendelet-tervezethez készített könyvvizsgálati jelentés tudomásul vételéről 

 

 

Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a 

napirendet és elfogadásra javasolja a testület felé.  

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 

2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról szóló 

könyvvizsgálati jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, intézkedést azzal kapcsolatosan nem 

fogalmaz meg. 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 
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123/2015. (VI.24.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi 

gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról szóló könyvvizsgálati 

jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, intézkedést azzal kapcsolatosan nem fogalmaz meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.2. Ócsa Város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása 

 

 

Kánai Gergely képviselő beszámol arról, hogy visszaérkeztek az észrevételek a 

szakhatóságoktól, a lakosságtól és az érdekeltektől, akik meg lettek keresve. Érdemleges 

változás nem történt, a pontosítások átvezetésre kerültek. A Városfejlesztési Bizottság 

elfogadásra javasolja az anyagot a Képviselő-testület felé.  

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Településfejlesztési Koncepcióját elfogadja. 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy Ócsa Város Településfejlesztési Koncepciójának Ócsa város 

honlapján történő közzétételéről gondoskodjon, továbbá a közzététel tényéről, a közzétételtől 

számított 5 napon belül küldjön tájékoztatót az egyeztetésben részt vetteknek és az állami 

főépítészi hatáskörben eljáró kormányhivatalnak. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

124/2015. (VI.24.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Ócsa Város Településfejlesztési Koncepcióját elfogadja. 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy Ócsa Város Településfejlesztési Koncepciójának Ócsa város 

honlapján történő közzétételéről gondoskodjon, továbbá a közzététel tényéről, a közzétételtől 

számított 5 napon belül küldjön tájékoztatót az egyeztetésben részt vetteknek és az állami 

főépítészi hatáskörben eljáró kormányhivatalnak. 

Határidő:     1.)-2.) azonnal 

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

 

 

Napirend tárgy: 

4.3. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Ügyrendjéről szóló 9/2010. (VI.11.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2015. (...) önkormányzati 

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

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

dr. Molnár Csaba jegyző előadja, hogy a rendelet 2010-ben került megalkotásra, mely az 

évek alatt több módosításon is átesett. Eljött az idő, hogy egy új SzMSz kerüljön 

megalkotásra, ehhez azonban a meglévő rendelet hatályon kívül helyezése szükséges.  

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – 
figyelemmel az Áht. 10. § (5) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésében foglaltakra – a 
következőket rendeli el: 

1.§ 
 
Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Ügyrendjéről szóló 
9/2010. (VI.11.) önkormányzati rendelet. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal 

m e g a l k o t t a  a 

 

11/2015.(VI.26.) számú RENDELETET  

a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Ügyrendjéről szóló 

9/2010. (VI.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján – figyelemmel az Áht. 10. § (5) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésében foglaltakra – a 
következőket rendeli el: 

1.§ 
 
Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Ügyrendjéről szóló 
9/2010. (VI.11.) önkormányzati rendelet. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
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Napirend tárgya: 

4.4. Az Ócsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy jelen napirend az előző napirenddel összefügg.  

 

Hantos Péter képviselő kérdezi, hogy érdemileg, miben módosult a jelen SzMSz az előzőhöz 

képest? 

 

dr. Molnár Csaba jegyző válaszában elmondja, hogy az SzMSz foglalja magába a hivatal 

szervezetét. Szervezetileg eszközölt benne változtatásokat. Az elmúlt időszakban jelentős 

hatáskörök kerültek el a jegyzőtől, ennek következtében a köztisztviselőktől is. Ezért át kellett 

a munkaköröket szervezni, új iroda jött létre, összevontak hatásköröket. Megjegyzi a hivatal 

működésével kapcsolatos érdemi változás nem következett be (munkaidő, pihenőidő, 

ügyfélfogadás rendje stb.). 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

125/2015. (VI.24.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatát elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős: ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.5.  Az Ócsai Birkózókat Támogató Egyesület támogatási kérelme 

 

 

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

és 150.000.- Ft támogatást javasol a Birkózó Egyesület részére.  

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Birkózókat Támogató Egyesület részére – Ócsa Város Önkormányzat 2015. 

évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg 

terhére – 150.000 ,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint összegű támogatást nyújt az 

ócsai birkózó gyermekek nyári edzőtáborban való részvételének támogatása céljából.  

2.) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta:  

 

126/2015. (VI.24.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Birkózókat Támogató Egyesület részére – Ócsa Város Önkormányzat 

2015. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi 

keretösszeg terhére – 150.000 ,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint összegű 

támogatást nyújt az ócsai birkózó gyermekek nyári edzőtáborban való 

részvételének támogatása céljából.  

2.) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve 

aláírására. 

Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal  

Felelős:     1.) --  2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.6. Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

alkalmazotti közösségének 2015. évi tanulmányi kirándulásának támogatása iránti 

kérelemről 

 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta a kérelmet és 

100.000.- Ft-ot javasol a támogatásra. 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

alkalmazotti közösségének 2015. tanévet lezáró tanulmányi kirándulását – Ócsa Város 

Önkormányzat 2015. évi költségvetés dologi kiadások terhére – 100.000 ,- Ft, azaz 

Egyszázezer forint összeggel támogatja.  

2.) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására. 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta:  

 

127/2015. (VI.24.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 

alkalmazotti közösségének 2015. tanévet lezáró tanulmányi kirándulását – Ócsa 

Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés dologi kiadások terhére – 100.000 ,- 

Ft, azaz Egyszázezer forint összeggel támogatja.  

2.) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, illetve 

aláírására. 

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

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

4.7. Elvi hozzájárulás adása az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola udvarának 

rendezéséhez 
 

Bukodi Károly polgármester előadja, az igazgató asszony felkereste, kész tervük van, hogy 

még mit szeretnének az udvarra. A költségeket az iskola állja a Szülői Munkaközösséggel 

együtt összegyűjtött összegből. A Képviselő-testületnek elvi hozzájárulást kell adni, hogy az 

ingatlan területén lévő udvar az elkészített látványtervnek megfelelően kerüljön kialakításra. 

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

Önkormányzatának Képviselő testülete elvi hozzájárulását adja, hogy a kizárólagos tulajdonát 

képező Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 52. szám 

alatti ingatlanának területén lévő udvar az elkészített látványtervnek megfelelően kerüljön 

kialakításra.  

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta:  

 

128/2015. (VI.24.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő testülete elvi hozzájárulását adja, hogy a 

kizárólagos tulajdonát képező Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 2364 Ócsa, Bajcsy-

Zsilinszky u. 52. szám alatti ingatlanának területén lévő udvar az elkészített látványtervnek 

megfelelően kerüljön kialakításra.  

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.8.  A 121/2015. (VI.4.) számú ÖK. határozat módosítása 

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy nemrégiben beneveztek egy pályázatra, 

amely a Vadvirág utca aszfaltozásáról szólt. A határozatban az szerepel, hogy a 2016. évi 

költségvetés terhére, ez így nem megfelelő, javítani kell 2015. évi költségvetés terhére. 

Amennyiben fent kívánják tartani a pályázatot, ilyen irányban módosítani szükséges a 

határozatot.  

 

Kánai Gergely képviselő kérdezi, hogy ez által a 2015. évi költségvetés általános tartalék ki 

is merül? 

 

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető válaszában elmondja, hogy 4,1 millió forint maradt 

bent még az általános céltartalékban.   

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 121/2015. (VI.4.) számú 

ÖK. határozatának 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja:   

„(2) kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a saját forrás összegét, azaz 

5.674.461 Ft+ÁFA (bruttó: 7.206.565 Ft) összeget a 2015. évi költségvetés általános 

tartalékok terhére biztosítja.” 
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A 121/2015. (VI.4.) számú ÖK. határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul 

maradnak. 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

129/2015. (VI.24.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 121/2015. (VI.4.) számú ÖK. 

határozatának 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja:   

„(2) kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a saját forrás összegét, azaz 

5.674.461 Ft+ÁFA (bruttó: 7.206.565 Ft) összeget a 2015. évi költségvetés általános 

tartalékok terhére biztosítja.” 

A 121/2015. (VI.4.) számú ÖK. határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul 

maradnak. 

Határidő: ----- 

Felelős:     ----- 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.9. Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő ócsai sportpálya használatba adásáról 
 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a sportpálya használatba adását az Ócsa 

Város Sportegyesület kéri. Ez eddig minden évben így történt. Kérdés, észrevétel nem volt, 

ezért szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő testülete  

1.) a kizárólagos tulajdonát képező ócsai 1899/7 hrsz. alatt nyilvántartott "ócsai sportpálya" 

elnevezésű ingatlant Ócsa Város Sportegyesület részére, a 2015/2016. évi futballszezonra 

ingyenesen használatba adja, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt használati szerződés előkészítésére és 

aláírására. 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

 

130/2015. (VI.24.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő testülete  

1.) a kizárólagos tulajdonát képező ócsai 1899/7 hrsz. alatt nyilvántartott "ócsai sportpálya" 

elnevezésű ingatlant Ócsa Város Sportegyesület részére, a 2015/2016. évi futballszezonra 

ingyenesen használatba adja, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt használati szerződés előkészítésére és 

aláírására. 

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

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

4.10. Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola régi épületszárnyának 

elektromos felújításának tervezéséről 

 

 

Bukodi Károly polgármester emlékeztet arra, hogy ezzel a témával már többször 

foglalkozott a testület. Elmondja, bekértek három árajánlatot a tervezésre, azt tudják majd 

közbeszereztetni. A beérkezett árajánlatok közül a Mizselektro Kft. ajánlata a legkedvezőbb.  

 

Kánai Gergely képviselő felveti, hogyha két hónap a tervezési idő, akkor kifutnak a nyári 

szünetből. 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a Katasztrófavédelmi leírásban nem volt 

meghatározva határidő.  

 

Kánai Gergely képviselő kérdezi, hogy a két hónapos határidőben már az engedélyek is 

benne vannak? 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy a szerződésben engedélyes tervekként fogják 

kérni. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete  

1.) a Mizselektro Kft.-t bízza meg az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola régi épületszárny 

elektromos felújításának tervezésével. A vállalási ár az elektromos kiviteli tervdokumentáció 

elkészítésére: 780.000,- Ft+ÁFA, míg a tűzjelző kiviteli tervdokumentáció elkészítésére: 

120.000,- Ft+ÁFA, azaz összesen: 900.000,- Ft+ÁFA. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt céggel kötendő szerződés 

előkészítésére és aláírására.  

 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

 

131/2015. (VI.24.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Mizselektro Kft.-t bízza meg az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola régi épületszárny 

elektromos felújításának tervezésével. A vállalási ár az elektromos kiviteli tervdokumentáció 

elkészítésére: 780.000,- Ft+ÁFA, míg a tűzjelző kiviteli tervdokumentáció elkészítésére: 

120.000,- Ft+ÁFA, azaz összesen: 900.000,- Ft+ÁFA. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt céggel kötendő szerződés 

előkészítésére és aláírására.  

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

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

6.Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a pénteki napon megy a révfülöpi 

táborba, ahol a felújítást tekinti meg a többi tulajdonossal együtt. Elmondja még, hogy 

minden képviselőnek le kellett adnia a köztartozásmentes igazolást. Ugyan ez vonatkozik a 

külsős bizottsági tagokra is. Pappné Hajdú Katalin, Papp Klára, Puskás Ilona, Kormos 

Rebeka, Bíró István leadta. Elmondja még, hogy a templom előtti téren a készülő padokra 

beékezett a három árajánlat, a legolcsóbbat kiválasztotta, hamarosan elkészül.  

 

A következő napirendi pont tárgyalására a polgármester zárt ülést rendel el. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

               Bukodi Károly      dr. Molnár Csaba 

                 polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


