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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 megtartott 

zárt 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. 

 

 

Napirend tárgya: 

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

vezetőjének kinevezéséről 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen, 1 tartózkodó és 4 nem szavazattal 

a következő határozatot hozta: 

 

132/2015. (VI.24.) számú ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hantos Péter képviselő úr azon indítványát, 

mely szerint:  

Ócsa Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága hosszas mérlegelés után 

egyhangúan határozott a mellett, hogy Szűcs Jánosné pályázatát elfogadja, de megbízásának 

időtartamát egy évre szűkítse. Indoklásként megfogalmazódott, hogy a pályázó által is 

többször hangsúlyozott törvényi változások rengeteg kihívás elé állítják őt magát, az 

intézmények egészét a következő ciklusban. A szakmailag magasan képzett, felkészült és 

szakértőként is feladatokat vállaló pályázó tudása, és szakmai háttere kétséget kizáró, de 

személyes fejlődése, vezetői képességei és a változó környezet kihívásaira való 

szenzibilissége felől nem volt módja eddig a bizottságnak, döntéshozóknak megbizonyosodni. 

Emiatt a bizottság felelősséggel abban az esetben tudja támogatni a pályázó további vezetői 

szerepvállalását, ha személyes kompetenciái, vezetői attitűdje felmérésre kerülnek. A 

bizottság azzal a javaslattal él a testület felé, hogy részesítsék vezetői felmérésben a pályázót 

egy külső szakértői csoport bevonásával, és az itt felszínre kerülő fejlődési területeken való 

teljesítésre ösztönözzék a pályázót.  

2 igen, 4 nem és 1 tartózkodó szavazattal  e l  v e  t e t t e  . 

Határidő: azonnal 
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Felelős:     ------- 

 

A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

133/2015. (VI.24.) számú ÖK. Határozat 
Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester indítványára, az 

Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde vezetőjének 

kinevezéséről név szerinti szavazással dönt. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett rész 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   nincs jelen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter    igen 

Kardos Zoltán   igen 

Kánai Gergely    igen 

Murinainé Murár Emília  nincs jelen 

Puskás Imre   igen 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

134/2015. (VI.24.) számú ÖK. Határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Szűcs Jánosnét (Születési neve: Bulátkó Judit, lakcíme: 2364 Ócsa, Epreskert u. 

32.) megbízza az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde intézményvezetői pozíciójának betöltésével. A megbízás 2015. július 1. 

napjától 2020. június 30. napjáig szól. 

2. Az intézményvezető részére alapilletményként bruttó 381.224 Ft-ot, míg 

intézményvezetői pótlékként az illetményalap 50 %-át, azaz bruttó 82.875, Ft-ot 

állapít meg. Ennek értelmében részére összesen: bruttó 464.100,- Ft illetményt 

állapít meg. 

3. Felkéri a polgármestert, továbbá a jegyzőt, hogy az állás betöltésével kapcsolatban 

szükséges munkajogi és egyéb adminisztratív teendőket tegyék meg. 

Határidő:  1.)-2.)---, 3.) 2015. július 1. 

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

 

 

 

Napirend tárgya: 

8.2.  Víz-csatorna részletfizetési kérelem 
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A döntéshozatalban 7 fő vett részt 

 

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

határozatot hozta:  

 

135/2015. (VI.24.) számú ÖK. Határozat 
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Marticsek Erika (2364 Ócsa, Katona J. u. 73. 

sz. lakos) részére Ócsa, Katona J. u. 73.  sz. alatti  ingatlanra  - mivel  kérelme  a rendeletben 

foglaltaknak megfelel - a közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás 

igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő egyes díjakról és fizetési kötelezettségekről 

szóló módosított   41/2008.(XII.19.) önkormányzati rendelet 3/A. § (4) bekezdése alapján  6 

hónapos részletfizetést engedélyez, egyben kérelmező  a havi részleten túlmenően jegybanki 

alapkamattal egyező mértékű kamatot is köteles fizetni.  

Határidő: azonnal  és folyamatos 

Felelős:     ------- 

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

            Bukodi Károly      dr. Molnár Csaba 

              polgármester                 jegyző 


