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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 30. napján 

megtartott zárt 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 

Puskás Imre képviselő 

 

 

 

Napirend tárgya: 

8.1.  Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány támogatása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

70/2016. (III. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.)    az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítványt (2364 Ócsa, Erdősor 

u. 13.) 2016. évben 71.000,- Ft összeggel támogatja Ócsa Város Önkormányzata 2016. 

évi költségvetésben foglalt képviselő-testületi keret terhére. A megkötendő támogatási 

szerződésben rögzíteni kell, hogy az összeg kizárólag Béki János Ócsa, Baross u. 13. 

szám alatti lakos étkezési térítési díja 50 %-os kiegészítése céljából használható fel.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) és 2.) pontban foglalt döntések 

végrehajtásához szükséges adminisztratív feladatok ellátására, megkötendő támogatási 

szerződés aláírására.  

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

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 

 

 

Napirend tárgya: 
8.2. Döntés csapadékvíz-elvezetés kiépítésére vonatkozó lakossági kérelemről 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

71/2016. (III. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) úgy dönt, hogy Miklós Ferenc (2364 Ócsa Vágóhíd u. 2. szám alatti lakos, képviseletében: 

Dr. Spanyiel Ügyvédi Iroda) által benyújtott kérelmében foglalt, a kizárólagos tulajdonában 

lévő ócsai 2021 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon – amely természetben 2364 Ócsa, Szabó 

Dezső u. 12. szám alatt fekszik – bekövetkezett csapadékvíz által okozott 1.505.000 Ft 

összegű kár megtérítése iránti igényét bizonyítottság, valamint ok-okozati összefüggés 

ismeretének hiányában elutasítja,  

2.) vállalja, hogy az 1.) pontban foglalt ingatlan előtti közterületi részen a csapadékvíz 

elvezetést megvizsgálja és amennyiben szükségszerű, oly módon kialakíttatja, hogy a 

csapadék utca felől a tárgyi ingatlan területére történő bejutását megakadályozza,   

3.) felkéri a Polgármestert, hogy az 2.) pontban foglalt feladat szakszerű ellátásáról 

gondoskodjon, 

4.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a hatályos „Beszerzési Szabályzat” 

szerint szükséges, kérjen be árajánlatokat a 2.) pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez.  

Határidő: 1.)-4.) azonnal  

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

 

 

Napirend tárgya: 
8.3. 2016. január 1-től – 2016. április 30-ig érvényes helyi nyugdíjas és diák bérletre 

jogosultak jóváhagyása 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

72/2016. (III. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a buszbérletre jogosultak névsorát 2015. szeptember 1-től – 2015. december 31-ig 

tartó időszakra elfogadja, 

2.) megállapítja, hogy a 2016. január 1-től 2016. április 30-ig időszakra szóló 

támogatást 67 fő nem vette át, emiatt e személyek vonatkozásában a közlekedési 

támogatás iránti jogosultságot megszünteti. 

3.) felkéri a polgármestert a támogatások megszüntetésével kapcsolatos 

adminisztrációs feladatok ellátására.  

Határidő: 1.)-3.) azonnal 

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

Napirend tárgya: 
8.4. Ócsa Város Jegyzője által hozott 1150-8/2016. számú határozat ellen benyújtott 

fellebbezés elbírálása 

 Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

73/2016. (III. 30.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Jegyzője által 2016. február 

25. napján kelt 1150-8/2016. számú határozatát helybenhagyja és felhatalmazza a 

Polgármestert az alakszerű határozat aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     jegyző  
 

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly                 Dr. Molnár Csaba 

              polgármester        jegyző 


