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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján megtartott 

rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

Meghívott: 

Vojnits Csaba Ferenc főépítész 

 

 

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

megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Távol van 

Hantos Péter képviselő.  

 

 

1. Tárgy:  Döntés az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési 

céllal Pest megye területén című pályázaton való indulásról és az ehhez szükséges 

saját forrás biztosításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester elkészült a pályázat költségvetése, jelenleg arról szükséges 

dönteni, hogy Ócsa Város Önkormányzata részt kíván venni a pályázaton, valamint, hogy 

meghatározzák az önrész mértékét. A pályázat hétfőn nyílik, ekkor kell regisztrálni és a 

szükséges dokumentumokat feltölteni és úgy gondolja, hogy a hétfői napon le is zárják. 

 

 dr. Gallai Zoltán képviselő jelenleg a Székesi és a Damjanich utca felújításáról lenne szó, 

amelyek találkozásánál van a vasúti átjáró. Kérdése, hogy nem lehetne a kivitelezéssel 

egyszerre kialakítani a gyalogos átjárót, hiszen így megoldódna ez a probléma is. 

 

Bukodi Károly polgármester az előkészítés során vizsgálták ennek a lehetőségét is, azonban 

a pályázat ezt nem támogatja, csak útépítést vagy útfelújítást. A pályázat célja az volt, hogy 

minél gyorsabban kivitelezhető dogokat hajtsanak végre az önkormányzatok. Került a 

tervekbe faültetés, mert ez plusz pontot jelent, továbbá jól meg kell indokolni, hogy miért 

fontos ez a kivitelezés. 
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dr. Gallai Zoltán képviselő mivel speciális helyzet van, nem lehetne esetleg az út mellé egy 

átvezető járdát kialakítani ott, ahol a két út találkozik. Továbbá hiába lesz készen az út, a 

mellette lévő terület gondozásáról és a csapadékvíz elvezetéséről is gondoskodni kellene a 

jövőben. 

 

Bukodi Károly polgármester árok benne van a pályázati anyagban, a kiírásban is szerepel a 

padkázást, a csapadékvíz-elvezetés, ároképítés. Járda nem szerepel benne, hiszen a pályázat 

úgy fogalmaz, hogy az úttól fél méterre lehet járdát építeni, azonban azt gondolja, hogy ez 

eléggé balesetveszélyes. Ha más kérdés nincs, szavazást kér a következőre: 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett az „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

(Pályázati felhívás kódja PM_ONKORMUT_2016) elnevezésű pályázati felhívásra 

pályázatot kíván benyújtani a kizárólagos tulajdonában lévő Ócsa, Székesi utca (ócsai 

300 hrsz.) (Vasút és Halászy Károly utca közötti szakasz), valamint a szintén 

kizárólagos tulajdonában lévő, Ócsa, Damjanich utca (ócsai 953 hrsz.) (Székesi utca - 

Széchenyi utca közötti szakasz) és a Vadvirág utca (ócsai 15 hrsz.) és a Bimbó utca 

(ócsai 292/7 hrsz.) szilárd burkolattal történő teljeskörű felújítása céljából, 

2.) az 1.) pontban meghatározott pályázaton való induláshoz a projekt összköltsége, mint 

becsült érték, (amely bruttó 76.514.494 Ft), valamint a támogatási intenzitás 

mértékének ismeretében, (amely 95%, azaz bruttó 72.688.769 Ft), a saját forrás 

összegét, azaz bruttó 3.825.725 Ft-ot Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének felújítási kiadásainak terhére biztosítja,   

3.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert a pályázati anyag előkészítésére, az 

ahhoz szükséges adminisztrációs feladatok ellátására és a pályázat benyújtására. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

1/2017. (I.18.) számú ÖK. határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett az „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

(Pályázati felhívás kódja PM_ONKORMUT_2016) elnevezésű pályázati felhívásra 

pályázatot kíván benyújtani a kizárólagos tulajdonában lévő Ócsa, Székesi utca (ócsai 

300 hrsz.) (Vasút és Halászy Károly utca közötti szakasz), valamint a szintén 

kizárólagos tulajdonában lévő, Ócsa, Damjanich utca (ócsai 953 hrsz.) (Székesi utca - 

Széchenyi utca közötti szakasz) és a Vadvirág utca (ócsai 15 hrsz.) és a Bimbó utca 

(ócsai 292/7 hrsz.) szilárd burkolattal történő teljeskörű felújítása céljából, 

2.) az 1.) pontban meghatározott pályázaton való induláshoz a projekt összköltsége, mint 

becsült érték, (amely bruttó 76.514.494 Ft), valamint a támogatási intenzitás 

mértékének ismeretében, (amely 95%, azaz bruttó 72.688.769 Ft), a saját forrás 
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összegét, azaz bruttó 3.825.725 Ft-ot Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének felújítási kiadásainak terhére biztosítja,   

3.) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert a pályázati anyag előkészítésére, az 

ahhoz szükséges adminisztrációs feladatok ellátására és a pályázat benyújtására. 
 

Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos, 3.) azonnal és 2017. január 23. 

Felelős: 1.)-2.)--, 3.) polgármester 

 

2. Tárgy: Döntés az ócsai 2608 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi strand) jövőbeni 

hasznosításának érdekében lefolytatott értékbecslés eredményéről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

Bukodi Károly polgármester dr. Béres Gizella értesítése a mai ülésről megtörtént. 

Felértékelésre került a terület, az értékbecslő 60 millió forintra értékelte, kiküldésre került az 

ülés dokumentumai között. Először arról szükséges dönteni, hogy a Képviselő-testület a 

2.000.000,- Ft-os vételi ajánlatot elutasítja, majd pedig arról, hogy nem kívánja értékesíteni a 

területet.  

 

dr. Gallai Zoltán képviselő ha versenyeztetésre kerülne a terület értékesítése, akkor a 60 

milliós vételár úgymond garantálható. Nem tudja, hogy esetleg a Városfejlesztési, 

Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság gondolkodott-e a terület értékesítése 

vonatkozásában. Nem tudja, hogy mi lenne esetleg a jó döntés. 

 

Bukodi Károly polgármester ha a Képviselő-testület „nem”-el szavaz, azzal dr. Béres 

Gizella vételi ajánlatát utasítja el. Ezután még két lehetőség áll fenn, vagy fenntartja az 

értékesítési szándékot és pályázatot ír ki, vagy egyelőre nem kíván az értékesítéssel 

foglalkozni és ezzel itt az ügy lezárul. 

 

Buza Ernő képviselő ő azt támogatná, hogy egyelőre, ne foglalkozzanak az értékesítéssel és 

záros határidőn belül készíttessenek egy másik értékbecslést, kevésnek tartja a 60 milliós 

vételárat ezért a területért. 

 

Kánai Gergely képviselő a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi 

Bizottság az ülésén a 2 milliós vételi ajánlat vonatkozásában döntött. A terület hasznosítása 

vonatkozásában a Helyi Építési Szabályzat módosításakor beszélgettek, hogy sok mindenre 

használható lehet a terület. 

 

Bukodi Károly polgármester ha több kérdés nincs, szavazást kér a következőre: 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Miklós Józsefné Orgován Jolán 

ingatlanforgalmi értékbecslő által 2017. január 9. napján kelt ócsai 2608 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlanról készített – jelen napirendhez mellékelten csatolt – forgalmi 

értékbecslés ismeretében úgy dönt, hogy Dr. Béres Gizella ingatlanra tett 2.000.000 Ft 

összegű vételi ajánlatát elutasítja. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

2/2017. (I.18.) számú ÖK. határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Miklós Józsefné Orgován Jolán 

ingatlanforgalmi értékbecslő által 2017. január 9. napján kelt ócsai 2608 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlanról készített – jelen napirendhez mellékelten csatolt – forgalmi 

értékbecslés ismeretében úgy dönt, hogy Dr. Béres Gizella ingatlanra tett 2.000.000 Ft 

összegű vételi ajánlatát elutasítja. 

 

Határidő: --- 

Felelős: --- 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ócsai 2608 hrsz. alatt 

(ún. régi strand) nyilvántartott ingatlant egyelőre nem kívánja értékesíteni. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

3/2017. (I.18.) számú ÖK. határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ócsai 2608 hrsz. alatt 

(ún. régi strand) nyilvántartott ingatlant egyelőre nem kívánja értékesíteni.  

 

Határidő: --- 

Felelős: --- 

3. Tárgy: Javaslat Ócsa Város új Településrendezési eszközeinek elkészítése egyeztetési 

eljárásának lezárására 

Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

3. Tárgy: Javaslat Ócsa Város új Településrendezési eszközeinek elkészítése egyeztetési 

eljárásának lezárására 

Előadó:   Bukodi Károly polgármester  

 

Bukodi Károly polgármester a Helyi Építési Szabályzatról és a Településszerkezeti 

Eszközökről volt egy hosszú egyeztetés, a legutolsó egyeztetésről megérkeztek a válaszok is. 

Ha most, ebben az állapotában elfogadja a Képviselő-testület, akkor az előkészítő munka 

lezárul. Átadja a szót Vojnits Csaba Ferencnek, Ócsa főépítészének. 

 

Vojnits Csaba Ferenc főépítész a lényeg, hogy a Helyi Építési Szabályzat és a 

Településszerkezeti Eszközök elfogadásához tartozik egy kormányrendeletben meghatározott 

véleményezési folyamat. Ennek a folyamatnak tesz a Képviselő-testület a két határozati 

javaslat elfogadásával pontot a végére. Az államigazgatási szervek és a beérkezett partneri 

vélemények egyeztetésre kerültek. A beérkezett vélemények esetében kialakulhat olyan, hogy 

véleménykülönbség adódik. A múlt heti tárgyalás ezeket a vélemény különbségeket volt 

hivatott pontosítani. Ezen szerencsére jelen tudott lenni Pest Megye Főépítésze és az Állami 

Főépítész is, velük sikerült minden témában konszenzusra jutni. Kettő nyitott kérdés van, 

amely része az előterjesztésnek is. Az Állami Főépítész arról adott tájékoztatást, hogy már 

nagyon régen kezdődött meg a folyamat, közben jogszabályi változások léptek életbe, 

bizonyos szövegezési dolgokat még át kell vezetni. Emiatt lesz egy utolsó köre még a 

folyamatnak, amely tartalmi változásokat nem eredményez csak megfogalmazás, vagy 
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jogszabály-szerkesztési szempontokat fognak még felülvizsgálni. Ha ez megtörtént, akkor az 

anyag véglegesítésre kerül és a véleményezési szakasz ezzel lezárul. a jóváhagyás előtt még 

ki kell küldeni egy úgynevezett „végső véleményezésre” az Állami Főépítész számára, aki a 

törvényességi felügyeletet látja el. A vélemény megalkotására 21 nap áll rendelkezésére, az 

ezt követő Képviselő-testületi ülésen lesz lehetőség a rendelet elfogadására és ezzel ér véget a 

folyamat. 

 

Bukodi Károly polgármester kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőkre: 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 39. § (2) bekezdésében foglaltak 

alapján megismerte és elfogadja a határozat mellékletét képező, Trk. 38. § szerinti 

véleményezési szakasz során beérkezett véleményeket, az ezekről készített összefoglalót, a 

Trk. 39. § (1) bekezdés szerinti eltérő véleményeket egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét és a 

Pest Megyei Főépítésszel folytatott egyeztetés iratait. 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon  

a) az elfogadott véleményeknek a tervben történő átvezetéséről, 

b) az új TSZT és HÉSZ elkészítése lezárult véleményezési szakaszának a Trk. 39. § (3) 

bekezdése és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelő közzétételről, valamint 

c) az új TSZT és HÉSZ elkészítése Trk. 40. § szerinti végső véleményezési szakasza 

megkezdéséről. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

4/2017. (I.18.) számú ÖK. határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 39. § (2) bekezdésében foglaltak 

alapján megismerte és elfogadja a határozat mellékletét képező, Trk. 38. § szerinti 

véleményezési szakasz során beérkezett véleményeket, az ezekről készített összefoglalót, a 

Trk. 39. § (1) bekezdés szerinti eltérő véleményeket egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét és a 

Pest Megyei Főépítésszel folytatott egyeztetés iratait. 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon  

a) az elfogadott véleményeknek a tervben történő átvezetéséről, 

b) az új TSZT és HÉSZ elkészítése lezárult véleményezési szakaszának a Trk. 39. § (3) 

bekezdése és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelő közzétételről, valamint 

c) az új TSZT és HÉSZ elkészítése Trk. 40. § szerinti végső véleményezési szakasza 

megkezdéséről. 
 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős: 1.)--, 2.) polgármester 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város új Településrendezési 

eszközeinek elkészítésének, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
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stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) szerinti 

véleményezési eljárása során a partnerségi egyeztetés keretében beérkezett vélemények közül 

a Kiss János utca 34. számú ingatlan (2078/2 hrsz.) átsorolására vonatkozó kérelmet, a 

kérelemben szereplő indokok alapján nem fogadja el a következő indokok alapján. 

- Új lakóterület kijelölése a 2078/2 hrsz.-ú telken, a telek jelenlegi térbeli 

elhelyezkedése miatt nem indokolt. A telek közvetlenül csatlakozik meglévő és 

működő gazdasági területekhez, ahol a működő funkció várhatóan zavaró hatással 

lenne a tervezett lakó funkcióra. A jelenlegi tulajdonos hozzáállását és igényeit 

figyelembe véve ez várhatóan nem rövid távon okozna problémát, de egy esetleges 

tulajdonosváltás után a két funkció közvetlen közelsége konfliktushelyzethez vezethet, 

amit célszerű megelőzni. 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

5/2017. (I.18.) számú ÖK. határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város új Településrendezési 

eszközeinek elkészítésének, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) szerinti 

véleményezési eljárása során a partnerségi egyeztetés keretében beérkezett vélemények közül 

a Kiss János utca 34. számú ingatlan (2078/2 hrsz.) átsorolására vonatkozó kérelmet, a 

kérelemben szereplő indokok alapján nem fogadja el a következő indokok alapján. 

- Új lakóterület kijelölése a 2078/2 hrsz.-ú telken, a telek jelenlegi térbeli 

elhelyezkedése miatt nem indokolt. A telek közvetlenül csatlakozik meglévő és 

működő gazdasági területekhez, ahol a működő funkció várhatóan zavaró hatással 

lenne a tervezett lakó funkcióra. A jelenlegi tulajdonos hozzáállását és igényeit 

figyelembe véve ez várhatóan nem rövid távon okozna problémát, de egy esetleges 

tulajdonosváltás után a két funkció közvetlen közelsége konfliktushelyzethez vezethet, 

amit célszerű megelőzni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

4. Tárgy: Döntés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

Előadó:   dr. Molnár Csaba jegyző 

 

Bukodi Károly polgármester a Kormány úgy döntött, hogy 2017. január 1-től 

megváltoztatja a polgármesterek illetményét. 

Bejelenti érintettségét  és kéri, hogy szavazhasson a napirendet érintően, majd szavazást kér a 

következőkre: 
 

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

polgármestert a napirend tárgyában személyes érintettség miatt a döntéshozatalból nem zárja 

ki. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

6/2017. (I.18.) számú ÖK. határozat 

 

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

polgármestert a napirend tárgyában személyes érintettség miatt a döntéshozatalból nem zárja 

ki. 

 

Határidő: --- 

Felelős: --- 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester illetményét 

– figyelemmel Magyarország helyi önkormányzati rendeletről szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 71. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésekre – 2017. január 1. napjától 

bruttó 598.302 Ft /hó összegben, azaz bruttó Ötszázkilencvennyolcezer-háromszázkettő 

forint/hó összegben állapítja meg.  

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

7/2017. (I.18.) számú ÖK. határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester illetményét 

– figyelemmel Magyarország helyi önkormányzati rendeletről szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 71. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésekre – 2017. január 1. napjától 

bruttó 598.302 Ft /hó összegben, azaz bruttó Ötszázkilencvennyolcezer-háromszázkettő 

forint/hó összegben állapítja meg.  

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  -------  

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester 

költségtérítését – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzati rendeletről szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezésre – 2017. január 1. napjától 

89.745 Ft/hó összegben, azaz Nyolcvankilencezer-hétszáznegyvenöt forint/hó összegben 

állapítja meg.  

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

8/2017. (I.18.) számú ÖK. határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester 

költségtérítését – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzati rendeletről szóló 2011. évi 
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CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezésre – 2017. január 1. napjától 

89.745 Ft/hó összegben, azaz Nyolcvankilencezer-hétszáznegyvenöt forint/hó összegben 

állapítja meg.  

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: -------  

 

5. Tárgy: Döntés az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

Előadó:   Bukodi Károly polgármester 

 

Horváth Tamás alpolgármester bejelenti érintettségét és kér, hogy szavazhasson a 

napirendet érintően. 

 

Bukodi Károly polgármester szavazást kér a következőkre. 

 

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

alpolgármestert a napirend tárgyában személyes érintettség miatt a döntéshozatalból nem 

zárja ki. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

9/2017. (I.18.) számú ÖK. határozat 

 

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

alpolgármestert a napirend tárgyában személyes érintettség miatt a döntéshozatalból nem 

zárja ki. 

 

Határidő: --- 

Felelős: --- 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Tamás alpolgármester 

illetményét – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezésére – 2017. január 1. napjától a 

polgármester illetményének 80%-val megegyező összegben, azaz bruttó 478.642 Ft/hó 

összegben, azaz bruttó Négyszázhetvennyolcezer-hatszáznegyvenkettő forint/hó összegben 

állapítja meg. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

10/2017. (I.18.) számú ÖK. határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Tamás alpolgármester 

illetményét – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezésére – 2017. január 1. napjától a 
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polgármester illetményének 80%-val megegyező összegben, azaz bruttó 478.642 Ft/hó 

összegben, azaz bruttó Négyszázhetvennyolcezer-hatszáznegyvenkettő forint/hó összegben 

állapítja meg.  

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  -------  

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Tamás alpolgármester 

költségtérítését – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekre – 2017. január 1. napjától 

71.796 Ft/hó összegben, azaz Hetvenegyezer-hétszázkilencvenhat forint/hó összegben 

állapítja meg. 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

11/2017. (I.18.) számú ÖK. határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Tamás alpolgármester 

költségtérítését – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekre – 2017. január 1. napjától 

71.796 Ft/hó összegben, azaz Hetvenegyezer-hétszázkilencvenhat forint/hó összegben 

állapítja meg.  

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  -------  

 

A napirendek megtárgyalását követően a polgármester az ülést bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 

 polgármester jegyző  


