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J e g y z ő k ö n y v  
 
 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30. napján 1600 

órakor megtartott 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 az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Külön köszönti Babák László urat a Gyáli 

Járási Hivatal vezetőjét. Ezt követően szavazást kér a napirendre. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

170/2015. (IX. 30.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos napirendet tárgyalásra elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

N a p i r e n d : 
 

 

1. Napirend előtti felszólalások 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

3. Munkaterv szerinti napirendek 

 

3.1. Tárgy: BURSA HUNGARICA Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2016. évi pénzügyi 

tervezete 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4. Aktuális napirendek: 
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4.1. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi 

átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul 

vételéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: Döntés a helyi adók behajtásának ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési 

jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető 

 

4.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete a gyermekeket illető ellátásokról szóló 8/2006. (IX.29.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (....) rendelet-

tervezete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.5. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015.(...) rendelet-

tervezete az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi 

illetménykiegészítéséről 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.6.Tárgy: Javaslattétel a Pest Megyei Közgyűlés által adományozott díjakra 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

  4.7.Tárgy: Döntés az Ócsai Polgármesteri Hivatal épületének bővítéséről, azaz információs 

pult kialakításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8.Tárgy: Döntés a "Zöld Ócsáért!" elnevezésű pályázathoz kapcsolódó pályázati kiírásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9.Tárgy: Döntés 30.000.000,-Ft-os fejlesztési hitel felvételéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10.Tárgy: A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása 

módjának felülvizsgálata 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek 

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1. Tárgy: Döntés az 5770-6/2015. számú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról 

Előadó: Harsányiné Bukodi Ildikó hatósági irodavezető 
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Napirend tárgya: 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett 

intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

171/2015. (IX. 30.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

3. Munkaterv szerinti napirendek 

3.1 BURSA HUNGARICA Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2016. évi pénzügyi tervezete 

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási, Kulturális Bizottság tárgyalta a 

napirendet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a "BURSA HUNGARICA" Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2016. évi fordulójához 

csatlakozik az alábbi pénzügyi tervezettel: 

„A” pályázó        750.000,- Ft 

 „B” pályázó /új 4 hónapra/     40.000,- Ft 

Összesen:                           790.000,- Ft 

2.) felkéri a polgármestert és a jegyzőt az 1.) pontban foglaltakhoz kapcsolódó 

adminisztrációs feladatok ellátására. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

következő határozatot hozta: 
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172/2015. (IX. 30.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a "BURSA HUNGARICA" Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2016. évi fordulójához 

csatlakozik az alábbi pénzügyi tervezettel: 

„A” pályázó        750.000,- Ft 

 „B” pályázó /új 4 hónapra/     40.000,- Ft 

Összesen:                           790.000,- Ft 

2.) felkéri a polgármestert és a jegyzőt az 1.) pontban foglaltakhoz kapcsolódó 

adminisztrációs feladatok ellátására. 

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

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

 

 

 

Napirend tárgya: 

4. Aktuális napirendek: 

4.1. Döntés az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi átfogó 

pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről 

 

 

Hantos Péter képviselő beszámol arról, hogy az Oktatási, Kulturális Bizottság tárgyalta a 

napirendet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit 

Kft. kizárólagos tulajdonosa az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi 

átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, 

intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

173/2015. (IX. 30.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató 

Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosa az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 2014. évi átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat 

tudomásul veszi, intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős:      ------ 

 

 

Napirend tárgya: 

4.2. Döntés a helyi adók behajtásának ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentésben 

foglaltak tudomásul vételéről 
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Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság is tárgyalta a napirendet és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013-2014. adóévre 

vonatkozóan a helyi adók behajtásának ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul 

veszi, intézkedést azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

174/2015. (IX. 30.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013-2014. adóévre vonatkozóan a helyi 

adók behajtásának ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, intézkedést 

azzal kapcsolatban nem fogalmaz meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     ------- 

 

 

Napirend tárgya: 

4.3.Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015. (...) önkormányzati rendelet-

tervezete a gyermekeket illető ellátásokról szóló 8/2006. (IX.29.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy törvényi kötelezettségeknek tesznek eleget. Az 

Oktatási, Kulturális Bizottság javasolja a napirend elfogadását a testület felé. 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (X.2.) önkormányzati rendelete a 

gyermekeket illető ellátásokról szóló 8/2006. (IX.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

Hatályát veszti a gyermekeket illető ellátásokról szóló 8/2006. (IX.29.) önkormányzati 

rendelet. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
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A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

13/2015. (X.2.) sz. önkormányzati Rendelet 

a gyermekeket illető ellátásokról szóló 8/2006. (IX.29.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezéséről 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Hatályát veszti a gyermekeket illető ellátásokról szóló 8/2006. (IX.29.) önkormányzati 

rendelet. 

2. § 

Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.4.Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (....) rendelet-tervezete a 

gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási, Kulturális Bizottság tárgyalta a napirendet 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.2.) önkormányzati rendelete a 

gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja 

1. § 
E rendelet célja, hogy Ócsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

közigazgatási területén belül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.)  29. § (1)-(2) bekezdésben kapott felhatalmazásnak 

megfelelően megállapítsa azokat a szabályokat, melyek alapján az Önkormányzat biztosítja a 

gyermekvédelmi rendszer működését, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat, 

valamint a gyermekjóléti alapellátásokat 
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2. A rendelet hatálya 

 

2. § 

E rendelet hatálya kiterjed Ócsa város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező, a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre. 

 

3. Értelmező rendelkezések 

 

3. § 

E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakra a Gyvt. 5. §-ának 

rendelkezései az irányadók. 

 

4. A gyermekek védelmének rendszere 

 

4. § 

A gyermekek védelmét az Önkormányzat pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások útján biztosítja. 

 

5. Pénzbeli támogatás nyújtása 

 

5. § 

Az Önkormányzat a Gyvt. 18. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a gyermek és 

fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján nyújt pénzbeli támogatást. 

 

 

6. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 

 

6. § 

(1) Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 

megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 

családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 

(2) Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének 

feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez. 

 

7. § 

Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat 

biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) gyermekek napközbeni ellátása. 

 

6. Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

8. § 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Gyvt. 39. §-ában foglaltak határozzák meg. 

(2) Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a "Kertváros" Gyáli Kistérség Szociális és 

Családvédelmi Központ (2360 Gyál, Rákóczi utca 42-44. ) útján biztosítja. 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes és ingyenes. 
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7. Gyermekek napközbeni ellátása 

 

9. § 

(1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek 

életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és 

étkeztetését szervezi meg azok számára, akik napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozók 

munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. 

(2) A gyermekek napközbeni ellátása Ócsa város területén működtetett bölcsődében, 

óvodában és általános iskolai napköziben biztosított. Az igénybevételre a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést biztosít. A 

gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó 

szolgáltatások közül az étkezésért, valamint a bölcsődei ellátásért kell térítési díjat fizetni. 

(4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezés személyi térítési díj 

mértékét Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési és egyéb 

étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete állapítja meg, míg a bölcsődei térítési díjakról Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2013. (V.2.) önkormányzati 

rendelet 3. §-a rendelkezik. 

 

8. Záró rendelkezések 

10. § 

 

E rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

14/2015. (X.2.) sz. önkormányzatit Rendeletet 

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja 

1. § 
E rendelet célja, hogy Ócsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

közigazgatási területén belül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.)  29. § (1)-(2) bekezdésben kapott felhatalmazásnak 

megfelelően megállapítsa azokat a szabályokat, melyek alapján az Önkormányzat biztosítja a 

gyermekvédelmi rendszer működését, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat, 

valamint a gyermekjóléti alapellátásokat 
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2. A rendelet hatálya 

 

2. § 

E rendelet hatálya kiterjed Ócsa város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező, a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre. 

 

3. Értelmező rendelkezések 

 

3. § 

E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakra a Gyvt. 5. §-ának 

rendelkezései az irányadók. 

 

4. A gyermekek védelmének rendszere 

 

4. § 

A gyermekek védelmét az Önkormányzat pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások útján biztosítja. 

 

5. Pénzbeli támogatás nyújtása 

 

5. § 

Az Önkormányzat a Gyvt. 18. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a gyermek és 

fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján nyújt pénzbeli támogatást. 

 

 

6. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 

 

6. § 

(1) Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 

megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 

családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 

(2) Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének 

feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez. 

 

7. § 

Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat 

biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) gyermekek napközbeni ellátása. 

 

6. Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

8. § 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Gyvt. 39. §-ában foglaltak határozzák meg. 

(2) Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a "Kertváros" Gyáli Kistérség Szociális és 

Családvédelmi Központ (2360 Gyál, Rákóczi utca 42-44. ) útján biztosítja. 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes és ingyenes. 
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7. Gyermekek napközbeni ellátása 

 

9. § 

(1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek 

életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és 

étkeztetését szervezi meg azok számára, akik napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozók 

munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. 

(2) A gyermekek napközbeni ellátása Ócsa város területén működtetett bölcsődében, 

óvodában és általános iskolai napköziben biztosított. Az igénybevételre a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést biztosít. A 

gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó 

szolgáltatások közül az étkezésért, valamint a bölcsődei ellátásért kell térítési díjat fizetni. 

(4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezés személyi térítési díj 

mértékét Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési és egyéb 

étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete állapítja meg, míg a bölcsődei térítési díjakról Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2013. (V.2.) önkormányzati 

rendelet 3. §-a rendelkezik. 

 

8. Záró rendelkezések 

10. § 

 

E rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba. 

 

 

Napirend tárgya: 

4.5. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015.(...) rendelet-tervezete az 

Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi 

illetménykiegészítéséről 

 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Buza Ernő képviselő beszámol arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (X.2.) önkormányzati rendelete az Ócsai 

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
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1. A rendelet hatálya 

1.§ 

 

E rendelet hatálya az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed 

ki és rendelkezéseit a 2016. tárgyévre kell alkalmazni. 

 

2. Az illetménykiegészítés mértéke 

 

2. § 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 

2016. évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

 

3. § 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 2016. 

évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

 

3. Záró rendelkezések 

 

4. § 

(1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és 2016. december 31. napján hatályát 

veszti. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott Köztisztviselőket megillető 

illetménykiegészítés megállapításáról szóló 2/2007. (III.12.) önkormányzati rendelete hatályát 

veszti.  

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

m e g a l k o t t a  a 

 

 

15/2015. (X.2.) sz. önkormányzatit Rendeletet 

az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi 

illetménykiegészítéséről 

 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

 

1. A rendelet hatálya 

1.§ 

 

E rendelet hatálya az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed 

ki és rendelkezéseit a 2016. tárgyévre kell alkalmazni. 
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2. Az illetménykiegészítés mértéke 

 

2. § 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 

2016. évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

 

3. § 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 2016. 

évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

 

3. Záró rendelkezések 

 

4. § 

(1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és 2016. december 31. napján hatályát 

veszti. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott Köztisztviselőket megillető 

illetménykiegészítés megállapításáról szóló 2/2007. (III.12.) önkormányzati rendelete hatályát 

veszti.  

 

 

 

Napirend tárgya: 
4.6.Javaslattétel a Pest Megyei Közgyűlés által adományozott díjakra 

 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási, Kulturális Bizottság javasolja Pest Megye 

Díszpolgára címre Dr. Bilisics Pétert, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség Elnökét.  

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy Boros Tibor a helyi polgárőr egyesület 

elnöke kereste meg, hogy jelölje a Képviselő-testület Dr. Bilisics Péter urat, mivel nagyon 

sokat tett a helyi polgárőr szervezetekért. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő testülete  

1.) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése egyes kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásuk rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete értelmében Pest 

Megye Díszpolgára címre javasolja Dr. Bilisics Pétert, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség 

Elnökét. 

2.) Felkéri a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 

ellátására. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

következő határozatot hozta: 
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175/2015. (IX. 30.) számú ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő testülete  

1.) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése egyes kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásuk rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete értelmében Pest 

Megye Díszpolgára címre javasolja Dr. Bilisics Pétert, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség 

Elnökét. 

2.) Felkéri a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 

ellátására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.7.Döntés az Ócsai Polgármesteri Hivatal épületének bővítéséről, azaz információs pult 

kialakításáról 

 

 

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

javasolja a legalacsonyabb árajánlat elfogadását, amely a Pusztai Mérnöki és Szakértői Iroda 

Kft ajánlata. Azzal a kitétellel, hogy a tervezés után a kivitelezésre érkezett ajánlatok közül a 

polgármester a legolcsóbbat fogadja el. 

 

Kánai Gergely képviselő kérdezi, mi indokolja ennek a munkának a sürgősségét? A 

költségvetésbe ez a munka nem lett betervezve. Miért nem a 2016-os költségvetésben 

különítenek el erre forrást vagy összeget? Ugyanakkor látják, hogy az általános iskolában 

rengeteg munka szükséges volna. Többek között a villámvédelem megoldása, melyre 

többször felszólították már az önkormányzatot. Véleménye szerint jobb helye lenne ennek a 

pénznek most az iskolánál.  

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy az iskolánál a bekerülési költség 10 millió forint 

lenne, itt a polgármesteri hivatal bővítésénél pedig 1,3 millió forint. Javasolja, hogy állítsanak 

be egy fontossági sorrendet, hogy mit szeretnének megvalósítani az iskolában, mert mindenre 

nem fog jutni. Elmondja, az információs pultnak az is szerepe lenne, hogy már szűrjék az 

ügyfeleket, nyomtatványok kiadása is történne itt.  

 

Kánai Gergely képviselő hangsúlyozza, hogy ő a villámvédelemről beszélt az iskolánál, ami 

1,5-2 millió forintot foglal magában. Az elektromos rendszerek rendbetétele kerülne 10 millió 

forintba. Ez két különböző dolog. Elmondja még, hogy ez a testület döntött úgy, hogy az 

iskolában a beruházásokat végrehajtja, és ez elmaradt.  

 

Hantos Péter képviselő véleménye szerint prioritási sorrendet kell felállítani. Példaként 

felhozza, hogy május hónapban egy gerenda leesett az iskola futófolyosóján és ráesett egy 

tanárra és egy tanulóra. Kérdezi, nem az lenne a fontos, hogy a gyerekek biztonságban 

legyenek pl. villámvédelem szempontjából? Vagy a beázást megszűntessék, hogy ne legyen 

további baleset? A maga részéről nem tartja olyan katasztrofálisnak a hivatal bejáratát, hogy 

ne várhatnának a bővítéssel. Módosító javaslata, hogy az 1,5 millió forintot a gyermekek 

biztonságára, az iskolában elvégzendő munkákra fordítsák.  

 

Bukodi Károly polgármester kérdezi Hantos Péter képviselő urat, hogy pontosítsa a 

módosító javaslatát. 
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Hantos Péter képviselő előadja, hogy módosító javaslata az, ha rendelkezésre áll 1,5 millió 

forint, akkor az iskolában a villámvédelmet oldják meg. Kíváncsi arra is, hogy a futófolyosóra 

érkezett árajánlatok, ezzel az 1,5 millió forintos összeggel lefedhető-e?  

 

Bukodi Károly polgármester elmondja, hogy a futófolyosón valóban leesett egy gerenda, de 

rajta csimpaszkodott egy gyerek.  

 

Horváth Tamás alpolgármester tájékoztatást ad arról, hogy az iskolában a villámvédelem 

megoldott, nincs azzal semmi baj. Az a probléma, hogy a villámhárító kezd rozsdásodni, majd 

valamikor ki kell cserélni. Ettől sokkal égetőbb probléma az iskolában az elektromos hálózat 

cseréje, amely 12 millió forint lenne. Javasolja, hogy az információs pultot alakítsák ki és 

következő befolyó összegből pedig a villámhárítót cseréljék ki.  

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér Hantos Péter képviselő úr módosító 

indítványára: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal „információs pulttal felszerelt recepció” 

helyiség kialakítására fordítandó összegből a Halászy Károly Általános Iskola villámvédelmét 

oldják meg. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen és 6 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

176/2015. (IX. 30.) számú ÖK. határozat  

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hantos Péter képviselő azon módosító 

indítványát, miszerint az Ócsai Polgármesteri Hivatal „információs pulttal felszerelt recepció” 

helyiség kialakítására fordítandó összegből a Halászy Károly Általános Iskola villámvédelmét 

oldják meg,  e l v e t e t t e . 

 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. szám alatt található 

főépületének bejáratánál támogatja az "információs pulttal felszerelt recepció" elnevezésű 

helyiség kialakítása céljából a mellékelten csatolt alaprajznak és látványtervnek 

megfelelően történő épületbővítést. 

2.) az 1.) pontban foglalt bővítési munkálatokhoz szükséges tervdokumentáció 

elkészítésére Pusztai Mérnöki és Szakértői Iroda Kft -t bízza meg, 120.000 Ft+ ÁFA 

(bruttó: 152.400 Ft) vállalkozási díj ellenében, amely összeget Ócsa Város 

Önkormányzatának 2015. évi költségvetés beruházási kiadások terhére biztosítja, 

3.) felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban meghatározott vállalkozási szerződés 

aláírására, valamint az 1.) pontban meghatározott értéknövelő beruházáshoz szükséges 

építési engedélyezési eljárással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására,  

4.) felkéri a polgármestert, hogy a jogerős építési engedély kézhezvételét követően az 1.) 

pontban megjelölt értéknövelő beruházás - 2.) pont szerinti engedélyezési terv szerinti - 

kivitelezéséhez kérjen be három árajánlatot és egyben felhatalmazza az ajánlattevők közül 

a legalacsonyabb árajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés 

aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem és 2 tartózkodó szavazattal 

a következő határozatot hozta: 

 

177/2015. (IX. 30.) számú ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. szám alatt található 

főépületének bejáratánál támogatja az "információs pulttal felszerelt recepció" elnevezésű 

helyiség kialakítása céljából a mellékelten csatolt alaprajznak és látványtervnek 

megfelelően történő épületbővítést. 

2.) az 1.) pontban foglalt bővítési munkálatokhoz szükséges tervdokumentáció 

elkészítésére Pusztai Mérnöki és Szakértői Iroda Kft -t bízza meg, 120.000 Ft+ ÁFA 

(bruttó: 152.400 Ft) vállalkozási díj ellenében, amely összeget Ócsa Város 

Önkormányzatának 2015. évi költségvetés beruházási kiadások terhére biztosítja, 

3.) felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban meghatározott vállalkozási szerződés 

aláírására, valamint az 1.) pontban meghatározott értéknövelő beruházáshoz szükséges 

építési engedélyezési eljárással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására,  

4.) felkéri a polgármestert, hogy a jogerős építési engedély kézhezvételét követően az 1.) 

pontban megjelölt értéknövelő beruházás - 2.) pont szerinti engedélyezési terv szerinti - 

kivitelezéséhez kérjen be három árajánlatot és egyben felhatalmazza az ajánlattevők közül 

a legalacsonyabb árajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés 

aláírására. 

Határidő: 1.)-4.) azonnal és folyamatos 

Felelős:     1.)-2.) ---, 3.)-4.) polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 

4.8.Döntés a "Zöld Ócsáért!" elnevezésű pályázathoz kapcsolódó pályázati kiírásról  

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy a bizottságok támogatják a napirendet. Ezt 

követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) pályázatot hirdet "Zöld Ócsáért!" elnevezéssel 5-12. évfolyamos osztályok számára a 

következő két tárgykörben:  

a) az év szlogenje, valamint  

b) az év logója 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 15. 

2.) az 1.) pontban foglalt pályázat nyertes osztályainak év végi kirándulásait pénzjutalommal 

támogatja mindkét kategóriában az alábbiak szerint: 

1. helyezett: 25. 000 Ft, 

2. helyezett: 20.000 Ft, 

3. helyezett: 15.000 Ft. 

3.) felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően készített pályázati 

kiírás - helyben szokásos módon történő - közzétételéről gondoskodjon. 

4.) az 1.) pontban foglalt kiírás tárgyában beérkezett pályázatokat a novemberben tartandó 

rendes ülésén bírálja el. 

5.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályamunkák hivatalos úton történő 

kihirdetésével és díjazásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzéséről 

gondoskodjon. 
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A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

178/2015. (IX. 30.) számú ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) pályázatot hirdet "Zöld Ócsáért!" elnevezéssel 5-12. évfolyamos osztályok számára a 

következő két tárgykörben:  

c) az év szlogenje, valamint  

d) az év logója 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 15. 

2.) az 1.) pontban foglalt pályázat nyertes osztályainak év végi kirándulásait pénzjutalommal 

támogatja mindkét kategóriában az alábbiak szerint: 

4. helyezett: 25. 000 Ft, 

5. helyezett: 20.000 Ft, 

6. helyezett: 15.000 Ft. 

3.) felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően készített pályázati 

kiírás - helyben szokásos módon történő - közzétételéről gondoskodjon. 

4.) az 1.) pontban foglalt kiírás tárgyában beérkezett pályázatokat a novemberben tartandó 

rendes ülésén bírálja el. 

5.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályamunkák hivatalos úton történő 

kihirdetésével és díjazásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzéséről 

gondoskodjon. 

Határidő: 1.)-3.) azonnal; 4.) 2015. november 30.; 5.) 2015. december 18. 

Felelős:     1.)-2.)---, 3.) polgármester,  4.) ---, 5.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

4.9.Döntés 30.000.000,- Ft-os fejlesztési hitel felvételéről 

 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Gazdasági Bizottságon tárgyalták 

a napirendet. Ezt a 30 millió forintot az idei költségvetésbe tervezték, ez az összeg hiányzik 

ahhoz, hogy a Dózsa telepi óvoda tetőjavítását ki tudják fizetni. Ezt követően szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint számlatulajdonos 

1.) úgy dönt, hogy - kormányzati engedéllyel - 30.000.000 Ft-os fejlesztési hitelt vesz fel a 

számlavezető K & H Banktól. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt hitelfelvételhez szükséges szerződés 

aláírására és a végrehajtásához szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

következő határozatot hozta: 
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179/2015. (IX. 30.) számú ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint számlatulajdonos 

1.) úgy dönt, hogy - kormányzati engedéllyel - 30.000.000 Ft-os fejlesztési hitelt vesz fel a 

számlavezető K & H Banktól. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt hitelfelvételhez szükséges szerződés 

aláírására és a végrehajtásához szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 

4.10.A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása módjának 

felülvizsgálata 

 

Kardos Zoltán képviselő beszámol arról, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalt a napirendet és 

javasolja, hogy továbbra is a „Kertváros” Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmény 

keretein belül lássák el ezt a feladatot.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által 

meghatározott család- és gyermekjóléti szolgálat keretében végzett lakóhely szintű 

minimumszolgáltatásokat, valamint általános segítő kötelező feladatokat 2016. január 1. 

napjától a "Kertváros" Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmény (jelenlegi neve: 

"Kertváros" Szociális és Családvédelmi Központ) keretein belül, a jelenlegi személyi és 

tárgyi feltételekkel kívánja elláttatni. 

2.) felkéri a polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint elkészítendő feladat-ellátási 

szerződéssel kapcsolatosan felmerülő adminisztrációs és egyéb feladatok ellátására és 

aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

180/2015. (IX. 30.) számú ÖK. határozat 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által 

meghatározott család- és gyermekjóléti szolgálat keretében végzett lakóhely szintű 

minimumszolgáltatásokat, valamint általános segítő kötelező feladatokat 2016. január 1. 

napjától a "Kertváros" Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmény (jelenlegi neve: 

"Kertváros" Szociális és Családvédelmi Központ) keretein belül, a jelenlegi személyi és 

tárgyi feltételekkel kívánja elláttatni. 

2.) felkéri a polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint elkészítendő feladat-ellátási 

szerződéssel kapcsolatosan felmerülő adminisztrációs és egyéb feladatok ellátására és 

aláírására. 

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

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

6.Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

 

 

Bukodi Károly polgármester beszámol arról, hogy a júliusi testületi ülésen Kertészné 

Molnár Anna jelezte, hogy kapott egy visszautasíthatatlan felkérést. Ekkor a testület a 

fennálló megbízási szerződést felmondta. Ámbár a feladatai nagy részét az Anna, ennek 

ellenére ellátta. Ezt a megbízási szerződést augusztus végével az Anna felmondta, mert az a 

feladat, amire akkor felkérték az befejeződött, és ugyan úgy, ahogy augusztus előtt, Munka 

Törvénykönyv szerint dolgozik itt az ócsai hivatalban. Ezt követően beszámol az elmaradt 

Skóciai látogatás körülményeiről. A skótok lemondták a találkozót a magyarországi migráns 

helyzetre való tekintettel. Ameddig a migráns helyzet nem rendeződik megnyugtatóan 

Európában, addig nem szeretnék ezt a találkozót és semmit nem szeretnének aláírni. 

Megfogalmazott egy levelet, amelyben leírta, hogy megdöbbenve áll az eset előtt, bele vette, 

hogy nemzeti öntudatát sérti ez az egész döntés. Azt is leírta, hogy megvásárolták a 

repülőjegyet, aminek az árát kérik vissza. Érkezett a hétvégén egy válaszlevél, amelyben a 

polgármester arról adott tájékoztatást, hogy ez nyilván egy rossz politikai döntés volt, és nem 

az ő döntésük. Egyelőre itt tart az ügy.  

 

Hantos Péter képviselő kérdezi, hogy mennyi az elbukott költség ezzel kapcsolatban? 

 

Bukodi Károly polgármester válaszában elmondja, hogy 1.111.000.- Ft-ba került a nyolc 

repülőjegy oda-vissza. Elmondja még, hogy írt azon illetékeseknek, akik a vasútállomás 

beruházásával foglalkoznak. Azt a választ kapta, hogy év vége a befejezési határidő. Valamint 

kérte az illetékeseket a törmelék elszállításában való intézkedésről.  

 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

Bukodi Károly       Dr. Molnár Csaba 

 polgármester        jegyző 

 

 


