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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15. napján 1700 

órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Hantos Péter képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Kánai Gergely  képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő  

Puskás Imre képviselő 

 

 

Bukodi Károly polgármester a rendkívüli képviselő-testületi ülést megnyitja, köszönti a 

megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Mivel 

rendkívüli ülésről van szó, a napirendről nem kell szavazni. Kéri, hogy A „Közétkeztetési 

szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása napirendet zárt ülés keretében tárgyalja a testület. Ezt követően 

szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az írásos napirendben szereplő 4. számú napirendet az üzleti érdekek védelme érdekében zárt 

ülés keretében tárgyalja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta:  

 

160/2015. (IX. 15.) számú ÖK határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az írásos napirendben szereplő 

4. számú napirendet az üzleti érdekek védelme érdekében zárt ülés keretében tárgyalja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

 

1. Napirend: Döntés Ócsa Város Településszerkezeti terve előzetes módosítási 

javaslatának elfogadásáról 

 

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy egy újabb állomásához érkeztek annak a 

munkának, amit a Városfejlesztési Bizottság is kielemezett. A bizottság módosítási javaslatait 

a főépítész úrral és a KASIB Mérnöki Irodával áttárgyalták.  
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Kardos Zoltán képviselő kérdezi, hogy a falusias lakóövezetből, településközponti vegyes 

övezetté való átsorolás mit takar? 

 

Pintér Ferenc KASIB Kft képviselője válaszában elmondja, hogy az országos jogszabályok 

ebben az esetben magasabb beépítési mértéket tesznek lehetővé, és valamivel kevesebb 

zöldterületi minimumot írnak elő. Elmondja, hogy a funkcionális kör is szélesebb körben 

helyezhető el ezeken a területeken.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Településszerkezeti tervének előzetes 

munkaközi, módosítási javaslatát a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi 

Bizottsága által benyújtott módosító indítványában szereplő változtatási javaslatokkal 

kiegészítve elfogadja, az anyagot a tervező számára továbbtervezésre alkalmasnak tartja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta:  

 

161/2015. (IX. 15.) számú ÖK határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Településszerkezeti tervének 

előzetes munkaközi, módosítási javaslatát a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és 

Természetvédelmi Bizottsága által benyújtott módosító indítványában szereplő változtatási 

javaslatokkal kiegészítve elfogadja, az anyagot a tervező számára továbbtervezésre 

alkalmasnak tartja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    ------ 

 

 

2. Napirend: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2015. I. féléves 

gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról 

 

 

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 Ócsa Város Önkormányzat 2015. I. féléves 

gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta:  
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162/2015. (IX. 15.) számú ÖK határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2015. I. 

féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ----- 

 

 

 

3. Napirend: Döntés a helyi közlekedési, személyszállítási közszolgáltatás biztosítása 

tárgyában pályázat kiírásáról 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a cégnek, amely a helyi közösségi 

közlekedést biztosítja a megbízása lejár, ezért pályázatot kell kiírni.  

 

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

javasolja a pályázat kiírását. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) pályázatot ír ki a helyi közlekedési, személyszállítási közszolgáltatás, azaz a helyi 

közösségi közlekedés biztosítása céljából, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati kiírás, illetve az arra történő felhívás a 

személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § (4) 

bekezdésében foglalt helyeken és módon történő közzétételéről gondoskodjon.  

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta:  

163/2015. (IX. 15.) számú ÖK határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

3.) pályázatot ír ki a helyi közlekedési, személyszállítási közszolgáltatás, azaz a helyi 

közösségi közlekedés biztosítása céljából, 

4.) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati kiírás, illetve az arra történő felhívás a 

személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § (4) 

bekezdésében foglalt helyeken és módon történő közzétételéről gondoskodjon.  

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

Felelős:     1.) --  2.) polgármester 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

       Bukodi Károly              Dr. Molnár Csaba 

        polgármester              jegyző 

 

 


