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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 24. napján 16

00
 

órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Hantos Péter képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

 

Meghívottak: 

Babák László Gyáli Járási Hivatal vezetője 

 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester a 2016. február 24. napján 16
00

 órára munkaterv szerint 

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

Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Távol van Puskás Imre képviselő.  

 

Dr. Molnár Csaba jegyző kéri 4.14. napirendként felvenni: Döntés Ócsa Város 

Közbiztonságáért Alapítvány székhelyhasználatáról szóló napirendet, valamint 4.15. 

napirendként: Közterületi hulladékgyűjtő edények beszerzése napirendet. 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete a két napirend felvételét elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

24/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két napirend felvételét elfogadja. 

Határidő: azonnal 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott módosításokkal elfogadja.  

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

25/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az elhangzott módosításokkal 

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: Beszámoló az Adóügyi iroda 2015. évi adóigazgatási és adóbeszedési 

tevékenységéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

3.2. Tárgy: A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díjának felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4. Aktuális napirendek: 

 

4.1. Tárgy: Döntés az Érthetően az Egészségért, az Orvosok és Egészségügyi 

Szakdolgozók Jövőjéért Alapítvánnyal történő támogatói megállapodás kötéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.2. Tárgy: Döntés az Online Gazdaságélénkítő Programhoz való csatlakozásról  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.3. Tárgy: Döntés a HelpyNet Kft. által működtetett Vezetői Infokommunikációs 

Rendszerhez történő csatlakozásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.4. Tárgy: Döntés a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány alapító okiratának 

módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.5. Tárgy: Döntés az Erdei Iskola Program megrendezéséhez kért támogatási kérelemről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester  
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4.6. Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra 

vonatkozó gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.7. Tárgy: A Döntés a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

2. számú melléklete módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.8. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.9. Tárgy: A III. Ócsai Juhfesztivál, mint hagyományteremtő rendezvény támogatása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.10. Tárgy: Döntés az Ócsai Gazdakör támogatási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

4.11. Tárgy: Döntés a Cosmo Média Kft. által Pest Megye Lapjával kapcsolatosan tett 

ajánlatáról (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.12. Tárgy: Döntés az Ócsai Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak részére 

1 db mobiltelefon és 3 db SIM kártya haszonkölcsönbe adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.13. Tárgy: Döntés a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

4.14. Tárgy: Döntés Ócsa Város Közbiztonságáért Alapítvány székhelyhasználatáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

4.15. Tárgy: Közterületi hulladékedények beszerzése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

5. Interpellációk 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 

7. Egyebek  

8. ZÁRT ÜLÉS 

 

8.1. Tárgy: A közcélú érdekeltségi hozzájárulás részletekben történő megfizetésnek 

engedélyezéséhez 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

/Puskás Imre képviselő megérkezett, a Képviselő-testület 9 fővel van jelen./ 
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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 Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

26/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
3.1.Tárgy: Beszámoló az Adóügyi iroda 2015. évi adóigazgatási és adóbeszedési 

tevékenységéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé.  

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi helyi adózás 

tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

27/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi helyi adózás tapasztalatairól 

szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: ---- 

Felelős:     ---- 

 

 

Napirend tárgya: 

3.2. Tárgy: A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díjának felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző 
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Hantos Péter képviselő tájékoztatást ad arról, hogy az Oktatási Bizottság javasolja 

elfogadásra a napirendet a Képviselő-testület felé. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén javasolja a Képviselő-

testületnek a napirend elfogadását. 

 

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

javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődei ellátást érintő intézményi térítési díjat 

felülvizsgálta, és annak módosítását rendeletbe foglalja.  
 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

28/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődei ellátást érintő intézményi 

térítési díjat felülvizsgálta, és annak módosítását rendeletbe foglalja.  

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     --- 

 

 

Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre:  

 

…/2016. (…) önkormányzati Rendelet 

a bölcsődei térítési díjakról 

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

bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Ócsa Város Önkormányzat fenntartásában működő Ócsai 

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde Ócsai Óvoda és Bölcsőde 

Manóvár Bölcsődéjének tagintézménye vonatkozásában valamennyi ellátást igénybe vevő 

gyermek esetében szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, vagy más törvényes képviselő (a 

továbbiakban: szülő) étkezési és gondozási térítési díj fizetési kötelezettségére. 

 

2.§ 

 

(1) A bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

(2) A gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége 401 Ft+ÁFA/fő/nap. 

(3) A bölcsődei étkezési térítési díj 401 Ft+ÁFA/fő/nap, amely a reggeli, a tízórai, az ebéd és 

az uzsonna költsége. 

 

3.§ 
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(1) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díja 1.073 Ft/fő/nap. 

(2) A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 1.582 Ft/fő/nap, amelynek alapja az étkezési 

térítési díj és a gondozási díj összege. 

(3) A havi személyi térítési díj igénybe vevőnként - figyelemmel a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény Gyvt. 150. § (3) bekezdés b) 

pontjára - a család egy főre jutó jövedelmének 25 %-a, de maximum a mindenkori havi 

intézményi díj mértéke. 

(4) A személyi térítési díj egy napi összegét a (3) bekezdés alapján kiszámított összeg és az 

adott hónapban lévő munkanapok számának hányada adja. 

(5) Mentes a személyi térítési díj megfizetése alól -, így intézményi térítési díjat sem kell 

meghatározni annak -, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg 

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130 %-át. 

 

4.§ 

 

(1) E rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2013.(V.2.) 

önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

m e g a l k o t t a  a  

 

4/2016.(II.24.) önkormányzati Rendeletet 

a bölcsődei térítési díjakról 

 

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

bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Ócsa Város Önkormányzat fenntartásában működő Ócsai 

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde Ócsai Óvoda és Bölcsőde 

Manóvár Bölcsődéjének tagintézménye vonatkozásában valamennyi ellátást igénybe vevő 

gyermek esetében szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, vagy más törvényes képviselő (a 

továbbiakban: szülő) étkezési és gondozási térítési díj fizetési kötelezettségére. 

 

2.§ 

 

(4) A bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

(5) A gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége 401 Ft+ÁFA/fő/nap. 

(6) A bölcsődei étkezési térítési díj 401 Ft+ÁFA/fő/nap, amely a reggeli, a tízórai, az ebéd és 

az uzsonna költsége. 
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3.§ 

 

(6) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díja 1.073 Ft/fő/nap. 

(7) A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 1.582 Ft/fő/nap, amelynek alapja az étkezési 

térítési díj és a gondozási díj összege. 

(8) A havi személyi térítési díj igénybe vevőnként - figyelemmel a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény Gyvt. 150. § (3) bekezdés b) 

pontjára - a család egy főre jutó jövedelmének 25 %-a, de maximum a mindenkori havi 

intézményi díj mértéke. 

(9) A személyi térítési díj egy napi összegét a (3) bekezdés alapján kiszámított összeg és az 

adott hónapban lévő munkanapok számának hányada adja. 

(10) Mentes a személyi térítési díj megfizetése alól -, így intézményi térítési díjat sem kell 

meghatározni annak -, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg 

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130 %-át. 

 

4.§ 

 

(3) E rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba. 

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2013.(V.2.) 

önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

 

 

Napirend tárgya: 
4.1. Tárgy: Döntés az Érthetően az Egészségért, az Orvosok és Egészségügyi 

Szakdolgozók Jövőjéért Alapítvánnyal történő támogatói megállapodás kötéséről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

támogatják. 

 

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

javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Érthetően az Egészségért, az Orvosok és Egészségügyi Szakdolgozók Jövőjéért 

Alapítvánnyal (székhely: 2800 Tatabánya, Jegenye utca 88., Levelezési cím:1116 Budapest 

Barázda u. 40. nyilvántartási száma: 60334/2009.10, képviseletében Székely Péter elnök), 

mint Támogatóval nehéz helyzetben lévő orvosok és egészségügyi dolgozók széleskörű, 

térítésmentes támogatásban részesítése céljából 1 év határozott időre ingyenes támogatói 

megállapodást köt. A megállapodás mindkét fél aláírásával egyidejűleg lép hatályba. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott "Támogatói megállapodás" 

elnevezésű szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

29/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Érthetően az Egészségért, az Orvosok és Egészségügyi Szakdolgozók Jövőjéért 

Alapítvánnyal (székhely: 2800 Tatabánya, Jegenye utca 88., Levelezési cím:1116 Budapest 

Barázda u. 40. nyilvántartási száma: 60334/2009.10, képviseletében Székely Péter elnök), 

mint Támogatóval nehéz helyzetben lévő orvosok és egészségügyi dolgozók széleskörű, 

térítésmentes támogatásban részesítése céljából 1 év határozott időre ingyenes támogatói 

megállapodást köt. A megállapodás mindkét fél aláírásával egyidejűleg lép hatályba. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott "Támogatói megállapodás" 

elnevezésű szerződés aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 
4.2. Tárgy: Döntés az Online Gazdaságélénkítő Programhoz való csatlakozásról  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Kardos Zoltán képviselő tájékoztatást ad 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  

1.) úgy dönt, hogy csatlakozni kíván az Online Gazdaságélénkítő Programhoz, 

2.) az 1.) pontban foglaltakkal összhangban az UINET Kft.-vel (székhelye: 2072 Zsámbék 

Csillagerdő u. 22.; adószáma: 14931932-2-13; Cg.: 13-09-135709 képviseletében: Csótai 

János ügyvezető) 36 hónap határozott időre Szoftver Felhasználási Szerződést köt. A 

szerződés mindkét fél aláírásával egyidejűleg lép hatályba. A Szoftver használati díja: 

500.000 Ft + ÁFA/36 hónap, amely összeget Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi 

költségvetés dologi kiadások terhére biztosítja.  

3.) felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban hivatkozott Szoftver Felhasználási Szerződés 

aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

30/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy csatlakozni kíván az Online Gazdaságélénkítő Programhoz, 

2.) az 1.) pontban foglaltakkal összhangban az UINET Kft.-vel (székhelye: 2072 Zsámbék 

Csillagerdő u. 22.; adószáma: 14931932-2-13; Cg.: 13-09-135709 képviseletében: Csótai 

János ügyvezető) 36 hónap határozott időre Szoftver Felhasználási Szerződést köt. A 

szerződés mindkét fél aláírásával egyidejűleg lép hatályba. A Szoftver használati díja: 

500.000 Ft + ÁFA/36 hónap, amely összeget Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi 

költségvetés dologi kiadások terhére biztosítja.  

3.) felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban hivatkozott Szoftver Felhasználási Szerződés 

aláírására. 
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Határidő: 1.)-3.) azonnal és folyamatos  

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

Napirend tárgya: 
4.3. Tárgy: Döntés a HelpyNet Kft. által működtetett Vezetői Infokommunikációs 

Rendszerhez történő csatlakozásról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

csatlakozást nem támogatja. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HelpyNet Kft. (székhely: 1066 

Budapest, Teréz krt. 38., adószám: 24736800-2-42, képviseletében: Rácz András ügyvezető) 

által működtetett Vezetői Infokommunikációs Rendszerhez történő csatlakozást jelenleg nem 

támogatja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

31/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HelpyNet Kft. 

(székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 38., adószám: 24736800-2-42, képviseletében: Rácz 

András ügyvezető) által működtetett Vezetői Infokommunikációs Rendszerhez történő 

csatlakozást jelenleg nem támogatja. 

Határidő: --- 

Felelős:     --- 

 

 

 

Napirend tárgya: 
4.4. Tárgy: Döntés a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány alapító okiratának 

módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Hantos Péter képviselő tájékoztatást ad 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 támogatja a napirend 

elfogadását. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) mint Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) alapító 

önkormányzata az Alapítvány 2016. január 18. napján kelt módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározottak alapján az Alapítvány 2016. 

január 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 
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aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

32/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) mint Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) alapító 

önkormányzata az Alapítvány 2016. január 18. napján kelt módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározottak alapján az Alapítvány 2016. 

január 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 

aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

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

 

 

 

Napirend tárgya: 
4.5. Tárgy: Döntés az Erdei Iskola Program megrendezéséhez kért támogatási 

kérelemről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

 

 

Hantos Péter képviselő tájékoztatást ad 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 támogatja a napirend 

elfogadását a kért összeggel.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Szandavári Diáktáborban (Cserhát) 2016. május 18-tól – 2016. május 20. napja 

közötti időszakban tartandó „Erdei Iskola Programban” való részvételt – az Ócsa 

Halászy Károly Iskoláért Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével – 

150.000,- Ft összeggel támogatja Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében foglalt képviselő-testületi keret terhére. 

2.) A megkötendő támogatási szerződésben rögzíteni kell, hogy az összeg kizárólag az 

„Erdei Iskola Program” megtartására használható fel.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

33/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Szandavári Diáktáborban (Cserhát) 2016. május 18-tó l– 2016. május 20. napja 

közötti időszakban tartandó „Erdei Iskola Programban” való részvételt – az Ócsa 

Halászy Károly Iskoláért Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével – 

150.000,- Ft összeggel támogatja Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében foglalt képviselő-testületi keret terhére. 

2.) A megkötendő támogatási szerződésben rögzíteni kell, hogy az összeg kizárólag az 

„Erdei Iskola Program” megtartására használható fel.  

3.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: 1.) azonnal  2.)- 3.) azonnal és folyamatos  

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

 

 

Napirend tárgya: 
4.6. Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra 

vonatkozó gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

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

és két kiegészítést javasol: A 4. pont 2. francia bekezdése helyébe a következő szövegrész 

kerül: „Az elektronikus hulladék számára évente kétszer gyűjtést szervezünk.” A 4. pont 5. 

francia bekezdés helyébe a következő szövegrész kerül: „Részt veszünk a „Te Szedd” 

szemétszedési akcióban.”. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti 

időszakra vonatkozó gazdasági programjának időarányos - 2014-2015-ig tartó időszakig 

terjedő - megvalósulásáról készített tájékoztatót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel: 

A 4. pont 2. francia bekezdése helyébe a következő szövegrész kerül: „Az elektronikus 

hulladék számára évente kétszer gyűjtést szervezünk.” 

A 4. pont 5. francia bekezdés helyébe a következő szövegrész kerül: „Részt veszünk a „Te 

Szedd” szemétszedési akcióban.” 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

határozatot hozta: 
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34/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. 

közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának időarányos - 2014-2015-ig tartó 

időszakig terjedő - megvalósulásáról készített tájékoztatót elfogadja az alábbi 

kiegészítésekkel: 

A 4. pont 2. francia bekezdése helyébe a következő szövegrész kerül: „Az elektronikus 

hulladék számára évente kétszer gyűjtést szervezünk.” 

A 4. pont 5. francia bekezdés helyébe a következő szövegrész kerül: „Részt veszünk a „Te 

Szedd” szemétszedési akcióban.” 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
4.7. Tárgy: A Döntés a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának 2. számú melléklete módosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. jóváhagyja a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2. 

számú mellékletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározott „Kertváros” 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás Módosításának aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

35/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. jóváhagyja a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2. 

számú mellékletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározott „Kertváros” 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás Módosításának aláírására. 

Határidő: 1.)-2.) 2016. március 1.  

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

 

 

Napirend tárgya: 
4.8.  Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Dr. Molnár Csaba jegyző két kiegészítést tesz. A 2.4. pont első mondata helyébe a 

következő szöveg lép: „A közbeszerzési eljárás – ide nem értve a feltételes közbeszerzési 

eljárást – megindításának feltétele a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állása.” 

A 3.8. pont helyébe a következő szöveg lép: „Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

bevonásának feltételeit a Kbt. 27. § (3) bekezdés 2. mondata határozza meg.” 
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ócsa Város Önkormányzatának 

Közbeszerzési Szabályzatát a határozat mellékletét képező tartalom alábbiak szerinti 

kiegészítésével elfogadja.  

A 2.4. pont első mondata helyébe a következő szöveg lép: „A közbeszerzési eljárás – ide nem 

értve a feltételes közbeszerzési eljárást – megindításának feltétele a szükséges anyagi fedezet 

rendelkezésre állása.” 

A 3.8. pont helyébe a következő szöveg lép: „Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

bevonásának feltételeit a Kbt. 27. § (3) bekezdés 2. mondata határozza meg.” 
 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

36/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ócsa Város 

Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát a határozat mellékletét képező tartalom 

alábbiak szerinti kiegészítésével elfogadja.  

A 2.4. pont első mondata helyébe a következő szöveg lép: „A közbeszerzési eljárás – ide nem 

értve a feltételes közbeszerzési eljárást – megindításának feltétele a szükséges anyagi fedezet 

rendelkezésre állása.” 

A 3.8. pont helyébe a következő szöveg lép: „Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

bevonásának feltételeit a Kbt. 27. § (3) bekezdés 2. mondata határozza meg.” 

Határidő: azonnal 

Felelős:     --- 

 

 

Napirend tárgya: 
4.9. Tárgy: A III. Ócsai Juhfesztivál, mint hagyományteremtő rendezvény támogatása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

napirendet, azzal az összeggel, amit a Gazdasági Bizottság ajánlott. 

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság 300.000.- Ft támogatást 

javasol elfogadásra a Képviselő-testület felé.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsa Gazdakört (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48., képviseletében: 

Kerepeczki Ferenc elnök) – Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 

céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg terhére – 300.000,- 

Ft, azaz Háromszázezer forint összegű támogatásban részesíti a III. Ócsai Juhfesztivál 

megrendezése céljából.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

37/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsa Gazdakört (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48., képviseletében: 

Kerepeczki Ferenc elnök) – Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 

céljelleggel juttatott támogatások képviselő-testületi keretösszeg terhére – 300.000,- 

Ft, azaz Háromszázezer forint összegű támogatásban részesíti a III. Ócsai Juhfesztivál 

megrendezése céljából.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

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

Felelős:     1.) --  2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
4.10. Tárgy: Döntés az Ócsai Gazdakör támogatási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

 

Hantos Péter képviselő előadja, hogy az Oktatási, Kulturális Bizottság támogatja a kérelmet 

és a Gazdasági Bizottsághoz utalta a pénzügyi részét a napirendnek. 

 

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

és a kérelemben kért összeget javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Gazdakör részére az eddigi évekhez hasonlóan a hagyományőrző szüreti 

felvonulás megtartása céljából – 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint összegű 

támogatásban részesíti Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében meghatározott 

céljellegű támogatási keret terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

38/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Gazdakör részére az eddigi évekhez hasonlóan a hagyományőrző szüreti 

felvonulás megtartása céljából – 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint összegű 

támogatásban részesíti Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében meghatározott 

céljellegű támogatási keret terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

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

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

4.11. Tárgy: Döntés a Cosmo Média Kft. által Pest Megye Lapjával kapcsolatosan tett 

ajánlatáról (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 
 

Hantos Péter képviselő tájékoztatást ad arról, hogy az Oktatási, Kulturális Bizottság 

tárgyalta a napirendet és javasol havi 100 db példányszámot megrendelni a kiadványból és 

terjesszék az intézmények között.  

 

Kardos Zoltán képviselő előadja, hogy a Gazdasági Bizottság egyetért az Oktatási, 

Kulturális Bizottság javaslatával.  

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

1.) hozzájárulását adja a Cosmo Media Kft. által forgalmazott „Pest Megye Lapja” 

kiadványt a minimálisan rendelhető havi 100 db példányszámban 10.000,- Ft, azaz 

Tízezer forint + ÁFA összegért határozatlan időre történő megrendeléséhez, 

2.) javasolja, hogy az újság kerüljön szétosztásra Ócsa város közintézményeiben, 

3.) felkéri a polgármestert a beszerzés lebonyolítására, valamint megrendelt lapok 

szétosztásával kapcsolatos teendők megszervezésére, 

4.) felhatalmazza a polgármestert a megrendelésről szóló határozatlan idejű szerződés 

aláírására 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

39/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

1.) hozzájárulását adja a Cosmo Media Kft. által forgalmazott „Pest Megye Lapja” 

kiadványt a minimálisan rendelhető havi 100 db példányszámban 10.000,- Ft, azaz 

Tízezer forint + ÁFA összegért határozatlan időre történő megrendeléséhez, 

2.) javasolja, hogy az újság kerüljön szétosztásra Ócsa város közintézményeiben, 

3.) felkéri a polgármestert a beszerzés lebonyolítására, valamint megrendelt lapok 

szétosztásával kapcsolatos teendők megszervezésére, 

4.) felhatalmazza a polgármestert a megrendelésről szóló határozatlan idejű szerződés 

aláírására 

Határidő: 1.)---, 2.)-4.) azonnal és folyamatos 

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

 

 

Napirend tárgya: 
4.12. Tárgy: Döntés az Ócsai Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak 

részére 1 db mobiltelefon és 3 db SIM kártya haszonkölcsönbe adásáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

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

és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. 
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Bukodi Károly polgármester ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő három körzeti megbízott munkavégzésének 

támogatása, és segítése céljából - a lakosokkal és egymás közötti hatékonyabb kapcsolattartás 

érdekében - a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.; 

adószáma: 15720120-2-51; törzskönyvi azonosító száma: 720124; bankszámlaszáma: 

10023002-01451478 (Magyar Államkincstár); képviseli: Dr. Mihály István r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány) részére  ingyenesen haszonkölcsönbe adja a 

tulajdonában lévő, Sony M2 Dual típusú (352774060241258 IMEI 1, 352774060241266 

IMEI 2) 1 db mobiltelefont az ahhoz tartozó 1 db SIM kártyával, továbbá 2 db SIM kártyát 

azzal, hogy vállalja a SIM kártyákhoz tartozó havi előfizetés díjának, valamint azon felül 

havonta SIM kártyánként bruttó 5.000,- Ft, azaz bruttó ötezer forint megfizetését, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés dologi kiadások terhére biztosít. A 

szerződés 2016. december 31. napjáig tartó határozott időre jön létre. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak alapján elkészített haszonkölcsön 

szerződés aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

40/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az Ócsai Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő három körzeti megbízott munkavégzésének 

támogatása, és segítése céljából - a lakosokkal és egymás közötti hatékonyabb kapcsolattartás 

érdekében - a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.; 

adószáma: 15720120-2-51; törzskönyvi azonosító száma: 720124; bankszámlaszáma: 

10023002-01451478 (Magyar Államkincstár); képviseli: Dr. Mihály István r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány) részére  ingyenesen haszonkölcsönbe adja a 

tulajdonában lévő, Sony M2 Dual típusú (352774060241258 IMEI 1, 352774060241266 

IMEI 2) 1 db mobiltelefont az ahhoz tartozó 1 db SIM kártyával, továbbá 2 db SIM kártyát 

azzal, hogy vállalja a SIM kártyákhoz tartozó havi előfizetés díjának, valamint azon felül 

havonta SIM kártyánként bruttó 5.000,- Ft, azaz bruttó ötezer forint megfizetését, amelyet 

Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés dologi kiadások terhére biztosít. A 

szerződés 2016. december 31. napjáig tartó határozott időre jön létre. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak alapján elkészített haszonkölcsön 

szerződés aláírására. 

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

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

 

 

Napirend tárgya: 
4.13.  Tárgy: Döntés a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról 

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 

Dr. Molnár Csaba jegyző beszámol arról, hogy az előterjesztése részletesen tartalmazza a 

két póttag személyét, kéri a testület támogatását. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság 
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 Póttagjának:  Galaczné Szabó Anita (2364 Ócsa, Esze Tamás utca 4.)   

 Póttagjának:  Kulcsár-Tasi Mariann (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 81/B.)  

szám alatti lakost megválasztja. 

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

41/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság 

 Póttagjának:  Galaczné Szabó Anita (2364 Ócsa, Esze Tamás utca 4.)   

 Póttagjának:  Kulcsár-Tasi Mariann (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 81/B.)  

szám alatti lakost megválasztja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: --- 

 

 

Napirend tárgya: 
4.14. Tárgy: Döntés Ócsa Város Közbiztonságáért Alapítvány székhelyhasználatáról 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

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

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 2364 Ócsa, Bajcsy-

Zsilinszky u. 2. szám alatti ingatlan kizárólagos tulajdonosa hozzájárulását adja ahhoz, hogy 

az Ócsa Város Közbiztonságáért Alapítvány a 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám 

alatti ingatlant székhelyéül használja és azt az alapító okiratába bejegyeztesse. 
 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

42/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 

2. szám alatti ingatlan kizárólagos tulajdonosa hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ócsa Város 

Közbiztonságáért Alapítvány a 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám alatti ingatlant 

székhelyéül használja és azt az alapító okiratába bejegyeztesse. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 
4.15. Tárgy: Közterületi hulladékedények beszerzése 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester tájékoztatást ad arról, hogy 9. db. hulladékgyűjtő edényt 

szeretnének beszerezni, erre kér felhatalmazást a testülettől. Ezt követően szavazást kér a 

következőkre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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1.) hozzájárulását adja 9 db hulladékgyűjtő edény beszerzéséhez, amelyeket a beszerzést 

követően Ócsa város közterületi részein kíván elhelyezni, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban megjelölt 9 db hulladékgyűjtő edény 

beszerzése vonatkozásában három cégtől/vállalkozótól kérjen be árajánlatot, 

3.) felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a 2.) pont szerint bekért árajánlatok közül a 

legkedvezőbb ajánlatot tevőtől szerezze be az 1.) pont szerinti 9 db hulladékgyűjtő 

edényt, 

4.) felkéri a Polgármestert, hogy a megvásárolt 9 db hulladékgyűjtő edény közterületre 

történő kihelyezéséről gondoskodjon.   

 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

43/2016. (II. 24.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) hozzájárulását adja 9 db hulladékgyűjtő edény beszerzéséhez, amelyeket a beszerzést 

követően Ócsa város közterületi részein kíván elhelyezni, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban megjelölt 9 db hulladékgyűjtő edény 

beszerzése vonatkozásában három cégtől/vállalkozótól kérjen be árajánlatot, 

3.) felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a 2.) pont szerint bekért árajánlatok közül a 

legkedvezőbb ajánlatot tevőtől szerezze be az 1.) pont szerinti 9 db hulladékgyűjtő 

edényt, 

4.) felkéri a Polgármestert, hogy a megvásárolt 9 db hulladékgyűjtő edény közterületre 

történő kihelyezéséről gondoskodjon.   

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

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

 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly         Dr. Molnár Csaba 

              polgármester        jegyző 

 


