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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 18. napján tartott 
üléséről. 
 
Jelen vannak 
Bukodi Károly  polgármester 
Murinainé Murár Emília  alpolgármester 
Balló Benő képviselő 
Darócziné Kozma Judit képviselő 
dr. Gallai Zoltán képviselő 
Icsó László Csaba képviselő 
Krisztián László képviselő 
Török László képviselő 
Valóczki Melinda képviselő 
 
dr. Molnár Csaba jegyző 
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 
Vojnits Csaba Ferenc  főépítész 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
9 fővel határozatképes. Kérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatosan van-e bárkinek észrevétele, 
javaslata? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri, hogy a 4.2. számú „Magasfeszültségű vezeték létesítésével 
kapcsolatos kérelem megtárgyalása” elnevezésű napirendet vegyék előre és tárgyalják a 3.1. számú 
napirend előtt. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4.2. számú „Magasfeszültségű vezeték 
létesítésével kapcsolatos kérelem megtárgyalása” elnevezésű napirendet a 3.1. számú napirend előtt 
tárgyalja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

309/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4.2. számú „Magasfeszültségű vezeték 
létesítésével kapcsolatos kérelem megtárgyalása” elnevezésű napirendet a 3.1. számú napirend előtt 
tárgyalja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

310/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet tárgyalásra elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 

Napirend 
 

1. Napirend előtti felszólalások 
2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

 
2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
3. Munkaterv szerinti napirendek 

 
4.2 Tárgy: Magasfeszültségű vezeték létesítésével kapcsolatos kérelem megtárgyalása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 19/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 
3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének elfogadása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet-tervezete az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők 2020. évi illetmény-kiegészítéséről 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
 

3.4. Tárgy: Beszámoló az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett tevékenységéről 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
 

3.5. Tárgy: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évre szóló Kockázatelemzésének elfogadása 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
 

3.6. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola műfüves pályaépítési projekt útján 
elkészült futballpálya hasznosításáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.7. Tárgy: …/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet a 2020. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről 
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Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
 

3.8. Tárgy: Döntés az „Ócsai Kisbíró” önkormányzati havilap megjelentetéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4. Aktuális napirendek: 
 

4.1. Tárgy: Döntés az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelméről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Főépítészének 2020. évre történő megbízásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.3. Tárgy: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.4. Tárgy: Döntés a folyószámla hitelkeret összegének megtartásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.5. Tárgy: Döntés az illetményalap 2020. évre történő megállapításáról 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 
 

4.6. Tárgy: …/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet a közterületen történő szeszesital-
fogyasztás tilalmáról 
Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző 

 
4.7. Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) Ócsai Baptista 

Gyülekezet részére történő használatba adásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.8. Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) Menetszél 
Egyesület részére történő használatba adásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4.9. Tárgy: Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi 

Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére megállapított megbízási díj felülvizsgálata 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.10. Tárgy: Ócsa Város hatályos Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási tervének módosítása vonatkozásában beérkezett tervezői árajánlatok elbírálása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.11. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (……) önkormányzati 
rendelettervezete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.12. Tárgy: Döntés ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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5. Interpellációk 
6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
7. Egyebek  
8. ZÁRT ÜLÉS 
 

8.1. Tárgy: Döntés a Manóvár Bölcsőde jövőbeni bővítéséről és az annak alapjául szolgáló 
műszaki tervdokumentáció elkészítése tárgyában tervező megbízásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
8.2. Tárgy: A kötelező fogászati alapellátás biztosításával kapcsolatos kérdések megtárgyalása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 
8.3. Tárgy: Döntés Szociális Lakóparkban található bérlemény, bérlő általi átalakítási kérelméről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

 
Napirend tárgya: 

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának 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: 
 

311/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Napirend tárgya: 

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról 
 
Bukodi Károly polgármester: Nagyjából két héttel ezelőtt volt Képviselő-testületi ülés, ez idő 
alatt a pályázatokkal kapcsolatosan nem történt semmi változás, így többet most nem tud mondani, 
így nem is szavaztat a napirendben. 
 
 
Napirend tárgya: 

4.2. Tárgy: Magasfeszültségű vezeték létesítésével kapcsolatos kérelem megtárgyalása 
 
Bukodi Károly polgármester: Az előző Képviselő-testületi ülésen kaptak egy levelet Orgován 
Ádámtól, mellyel kapcsolatosan az volt a kérés, hogy juttassa el a Képviselő-testület tagjainak, ez 
megtörtént.  
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Két dolgot elfelejtett mondani. Az egyik, hogy fotó- és hangfelvétel nem készíthető, illetve csak 
minden jelenlévő hozzájárulásával. A vendégeket tájékoztatja, hogy a hozzászólásra csak abban az 
esetben van lehetőség, ha a hozzászólási szándékát jelzi, a Képviselő-testület pedig megszavazza. 
Szóval kiosztásra került a beadvány, ott van a képviselők előtt. Kérdezi, hogy van-e bárkinek 
kérdése, észrevétele? 
 
Icsó László Csaba képviselő: Kérdezi, hogy felvették-e már a cégekkel a kapcsolatot és kaptak-
e bármilyen hivatalos iratot, hogy ott, azon a területen akarják elvinni a vezetéket? 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre:  
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megadja a szót Orgován Ádám részére. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

312/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megadja a szót Orgován Ádám részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
 
Orgován Ádám: Igen. Amikor a legelső petíciót az Önkormányzathoz eljuttatták 2019. 10 11-én, 
ezzel párhuzamosan 2019. 09. 26-án juttatták el tiltakozó nyilatkozatukat a beruházás tervezőjéhez. 
Hivatalos választ azóta sem kaptak erre, informális tárgyalások folynak. Közmeghallgatáson 
Polgármester úr is jelezte, hogy megkeresné az ügyben, ez meg is történt, Dömötör Istvánnal jöttek 
el erre a megbeszélésre. Ekkor jelezte, hogy a az érintett területek tulajdonosai közül akit tudnak, 
összehívnak. A nyomvonaltervezettel kapcsolatosan olyan döntésre jutott a közösség, hogy nem 
kívánja hozzájárulást adni a vezetékhez, javaslataik lennének. Az alábbi javaslatokat szeretnék a 
beruházó és az Önkormányzat felé is jelezni. Vizsgálják mg azt, hogy esetleg más befogadó 
állomásra menjen a betáplálás. Amennyiben mégis ez a legmegfelelőbb, a településfejlesztési 
irányelveknek megfelelően egy közút mellett lenne célszerű elvezetni. Erre a legalkalmasabb az M5 
autópálya melletti véderdő mellett, lehetőleg légkábelen, amennyiben nem lehet, akkor 
légvezetéken. Szeretnék kérni a Képviselő-testületet, hogy a jelenlegi nyomvonallal érintett 
területeket helyezze településrendezési eszközök védelme alá, erre az OTÉK lehetőséget ad, a 32. 
§ szabályozza ezt a kérdést. Az Önkormányzat rögzítse a HÉSZ-ben, hogy ezek mezőgazdasági 
területek és ilyen kiegészítő eszközökkel az ipari jellegű beruházásokat a területről, beleértve a 
vonalas létesítményeket is kizárják. 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszöni. Arra kér mindenkit, hogy ha új információval 
rendelkezik, akkor nagyon szívesen megadja a szót. Annyit szeretne hozzátenni, hogy a beszélgetést 
ő kezdeményezte és az volt a kérése – ha már az Önkormányzatra szabja a feladatot a közösség, 
annak ellenére, hogy sem beleszólása, sem az érintett területen tulajdona nincsen – hogy kerüljön 
kialakításra egy közös álláspont. Elmondja, hogy ez nem egy ócsai beruházás, az Önkormányzatnak 
semmilyen beleszólása nincsen és annak ellenére, hogy valaki ezt terjeszti, személyes érdeke sem 
fűződik ahhoz, hogy megvalósuljon. Az volt a kérése a személyes megbeszélésen, hogy hétfőre, 
azaz tegnapelőttre írásban tegyék le, hogy mi az, amit az Önkormányzat képviseljen a gazdák 
érdekében. Most hallották szóban, de hétfőre várták volna. Ha valamit szeretnének elérni közösen, 
akkor vegyék egymást komolyan. Jelenleg itt tart az ügy. Ahogyan korábban is elmondta, most is 
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elmondja, hogy semmilyen tervet még nem kaptak, hogy kész nyomvonal vezeték lenne. Korábban 
is elmondták, hogy egy dolgot kérdeztek meg az Önkormányzattól, van két nyomvonal elképzelés, 
melyiket támogatják. Főépítész úr, ha kettő közül lehet választani azt támogatta, amelyik távolabb 
megy a lakott területtől, de konkrét tervet nem kaptak. Még egyszer nyomatékosan elmondja, hogy 
hivatalos megkeresés nem érkezett, valamint azt, hogy a jelenlegi HÉSZ nem tiltja, hogy ez itt 
elmenjen. Vég ül pedig elmondja, hogy ez egy közcélú beruházás, ezt a befektető végig fogja vinni. 
Az a lényeg, hogy úgy vigye végig, hogy egyik oldalon se sérüljenek az érdekek, vagy csak a legkisebb 
mértékben. Megadja a szót Főépítész úrnak az OTÉK vonatkozásában. 
 
Vojnits Csaba Ferenc főépítész: A szakmai részre szeretne reagálni. Az OTÉK az elhangzott 
kitételt arra vonatkozóan tartalmazza, hogy ezen kitétele minden övezetre vonatkozik. A HÉSZ 
megtilthatja bizonyos esetekben, hogy nagyfeszültségű vezetéket lehessen vinni. Külterületen nem 
tilthatja meg a HÉSZ. Gondoljanak bele abba, hogy az országban sehol nme lehetne 
magasfeszültségű vezetéket vinni, ha meg lehetne tiltani külterületen az elvezetését. Belterületeken 
el tudná képzelni bizonyos esetekben a tiltást. Felmerült, hogy sorolják át, kérdezi, hogy mibe? 
Mezőgazdasági térségben vannak ez egy nagy kiterjedésű mezgazdasági terület, jelenleg is ebbe van 
besorolva. Kérdezi, hogy mibe akarják átsorolni? Belterületbe ekkora területet nem gondolja, hogy 
be lehetne vonni. Beépítésre szánt területként e tudják kijelölni. Ha külterület és nem beépítésre 
szánt terület marad, akkor pedig a HÉSZ-ben nem tudják tiltani a vezetéket.  
Utánajárt azonban annak, hogy mit tehetnek. Településképi rendeletben van arra esély, hogy 
esetlegesen szabályozzák azt, hogy földkábelben vihesse, de egész külterületre ne mondhatja ezt, 
de lehatárolhatnak egy bizonyos területet, melyet természetesen szakmailag jól alá kell támasztani. 
A harmadik dolog, ami szerepel a megkeresésben, hogy sorolja át az Önkormányzat. Kérdezi, hogy 
ezt hogyan? Saját szakállára? Az Önkormányzat döntse el, hogy mi legyen az Önök területén, az 
Önök területével? A településszerkezeti terv módosítása úgy történik, hogy a tulajdonos, ha 
szeretne a területén valamilyen állapotot megváltoztatni, keres egy tervezőt, megnézik, hogy mit 
tudnak a területen tenni, elkészítenek egy települési tanulmánytervet, beadják az Önkormányzathoz, 
az Önkormányzat pedig ebírlája, hogy a felhozott érvek alapján támogatja-e ezt vagy sem. 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszöni. Úgy gondolja, hogy egy kissé fordítva ülnek a lovon és 
az Önkormányzatra lőcsölik a feladatot. 
Azonban, hogy ne csak a negatívumokról beszéljenek, mond jót is. Ahogyan elmondta korábban 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő úrral is beszélt már erről, hogy nézzenek utána ennek, mit 
lehet tenni azért, hogy az érdekek a legkevésbé sérüljenek. Ezt azonban csak úgy tudja a 
továbbiakban is képviselni, ha azt is eldöntik, hogy ki tárgyal. Vagy ő a Képviselő-testület nevében 
és akkor eszerint mennek tovább, vagy pedig visszaadják a feladatot, és a gazdák választanak maguk 
közül egy képviselőt.  
Ezt ő szívesen viszi tovább, hiszen a múlt hét pénteken sor került egy megbeszélésre, ahol jelen 
volt a beruházó részéről egy személy, a Syngenta Kft. részéről egy vezető, Főépítész úr, Jegyző úr, 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr és jómaga. Az hangzott el, hogy nincsenek még kész 
tervek a vezetékre. Itt elmondták azt is, hogy szeretnék, ha földkábelben menne. A beruházó ez 
elől nem zárkózott el, de számolnia kell, mert más kivitelezéssel tervezett. Sőt odáig jutottak, hogy 
jövő januárban sor kerül majd egy területbejárásra azon az úton, amely nem érintené az Önök 
földjeit, mert el lehetne hozni Önkormányzati utak alatt vagy mellett. Itt tartanak most, január 
közepéig, mikor sor kerül a bejárásra. Amint bármilyen új információra sor kerül, tájékoztatni fogják 
a földtulajdonosokat. 
 
Orgován Ádám: Mivel a földjeik védelmét kérték az Önkormányzattól, igen, ez elfogadható. A 
Tulajdonos gyűlést keddi napra kiserül összehívni, ezért nem érkezett meg hétfőig a papír. A 
jelenlévők aláírták, hogy ebben az ügyben a képviseletükkel Orgován Ádámot és Dömötör Istvánt 
bízzák meg, melyet el fognak juttatni a Hivatalhoz.  
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Bukodi Károly polgármester: Köszöni. 
 
 
Napirend tárgya: 

3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 19/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
dr: Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
19/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) és az abban foglalt anyakönyvi 
eseményekre vonatkozó térítési díjakat (a továbbiakban: térítési díj) az R. 5. § (4) bekezdése 
értelmében felülvizsgálta, melynek eredményeképpen megállapítja, hogy a térítési díjak mértékét a 
2020. évre változatlanul fenntartja, és a rendelet tartalmában módosítást nem eszközöl. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

313/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
19/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) és az abban foglalt anyakönyvi 
eseményekre vonatkozó térítési díjakat (a továbbiakban: térítési díj) az R. 5. § (4) bekezdése 
értelmében felülvizsgálta, melynek eredményeképpen megállapítja, hogy a térítési díjak mértékét a 
2020. évre változatlanul fenntartja, és a rendelet tartalmában módosítást nem eszközöl. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: --- 
 
 
Napirend tárgya: 

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének elfogadása 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 2020. évre vonatkozó munkatervét elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
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314/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 2020. évre vonatkozó munkatervét elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 

3.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet-tervezete az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők 2020. évi illetmény-kiegészítéséről 

 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
dr: Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre, 
rendeletmódosításról van szó, így az 5 igenre szükség van: 

 
28/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet-tervezet az Ócsai Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetmény-kiegészítéséről 
 

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 2020. tárgyévre kell alkalmazni. 
 

2. Az illetménykiegészítés mértéke 
 

2. § 
 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 2020. 
évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 
 

3. § 
 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 2020. évben 
az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 
 

3. Záró rendelkezések 
 

4. § 
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E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és 2020. december 31. napján hatályát veszti. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 

 
28/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet az Ócsai Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetmény-kiegészítésről 
 

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 2020. tárgyévre kell alkalmazni. 
 

2. Az illetménykiegészítés mértéke 
 

2. § 
 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 2020. 
évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 
 

3. § 
 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője esetében a 2020. évben 
az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 
 

3. Záró rendelkezések 
 

4. § 
 

E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és 2020. december 31. napján hatályát veszti. 
 
 
Napirend tárgya: 

3.4. Tárgy: Beszámoló az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett tevékenységéről 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évben 
végzett tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
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A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

315/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 

 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évben 
végzett tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő:--- 
Felelős: jegyző 
 
 
Napirend tárgya: 

3.5. Tárgy: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2019. évre szóló Kockázatelemzésének elfogadása 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
dr: Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal 

vonatkozásában a 2019. költségvetési évre elkészített Kockázatelemzés elnevezésű dokumentumot 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

316/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 

 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsai Polgármesteri Hivatal 

vonatkozásában a 2019. költségvetési évre elkészített Kockázatelemzés elnevezésű dokumentumot 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
Napirend tárgya: 

3.6. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola műfüves pályaépítési projekt útján 
elkészült futballpálya hasznosításáról 

 
dr: Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
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Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Országos Pályaépítési Program pályázaton keresztül 

az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában létesített műfüves futballpálya hasznosításáról dönt 

az alábbi feltételek mellett:  

a) A műfüves futballpálya - ünnepnapok kivételével - minden nap bérbe vehető rendeltetésszerű 

sporttevékenység végzésére az alábbi időintervallumokban: 

 hétfő - péntek: 16:00 – 20:00 óráig 

 szombat - vasárnap: 8:00 – 14:00 óráig 

b) A bérleti díj mértéke:  

 - pályavilágítással: bruttó 4.000 Ft/óra 

  - pályavilágítás nélkül: bruttó 3.000 Ft/óra 

2.) felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések elkészítésére és aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
szombat - vasárnap: 8:00 – 14:00 óráig 
b) A bérleti díj mértéke:  
 - pályavilágítással: bruttó 4.000 Ft/óra 
  - pályavilágítás nélkül: bruttó 3.000 Ft/óra 
2.) felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések elkészítésére és aláírására. 
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.) ----, 2.) polgármester 
 

317/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Országos Pályaépítési Program pályázaton keresztül 
az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában létesített műfüves futballpálya hasznosításáról dönt 
az alábbi feltételek mellett:  
a) A műfüves futballpálya - ünnepnapok kivételével - minden nap bérbe vehető rendeltetésszerű 
sporttevékenység végzésére az alábbi időintervallumokban: 
 hétfő - péntek: 16:00 – 20:00 óráig 
  
 
 
Napirend tárgya: 

3.7. Tárgy: …/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet a 2020. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről 

 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és változtatásokkal elfogadásra 
javasolja. A Változtatás annyi lenne, hogy augusztus 10-23-ig lenne az igazgatási szünet, és az akkor 
Képviselő-testületi ülés átkerülne szeptember első hetére. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
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29/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelet-tervezet a 2020. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről 

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

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Jelen rendelet hatálya kiterjed az Ócsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által 

foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 

 

2. § 

 

A Hivatal 2020. évi munkarendjében a nyári időszakban az igazgatási szünet 2020. augusztus 10. 

napjától 2020. augusztus 23. napjáig tart. 

 

3. § 
 

A Hivatal 2020. évi munkarendjében a téli időszakban az igazgatási szünet 2020. december 21. 

napjától 2021. január 3. napjáig tart. 

 

4. § 
 

A Hivatal a 2-3. §-ban meghatározott igazgatási szünet tartama alatt csökkentett létszámmal – 

ügyeleti rendszerben – gondoskodik az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést 

igénylő feladatok ellátásáról. 

 

5. § 
 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. január 4. napján hatályát veszti. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő rendeletet: 

 

29/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelet a 2020. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről 

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

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Jelen rendelet hatálya kiterjed az Ócsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által 

foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 
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2. § 

 

A Hivatal 2020. évi munkarendjében a nyári időszakban az igazgatási szünet 2020. augusztus 10. 

napjától 2020. augusztus 23. napjáig tart. 

 

3. § 
 

A Hivatal 2020. évi munkarendjében a téli időszakban az igazgatási szünet 2020. december 21. 

napjától 2021. január 3. napjáig tart. 

 

4. § 
 

A Hivatal a 2-3. §-ban meghatározott igazgatási szünet tartama alatt csökkentett létszámmal – 

ügyeleti rendszerben – gondoskodik az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést 

igénylő feladatok ellátásáról. 

 

5. § 
 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. január 4. napján hatályát veszti. 

 

Napirend tárgya: 
3.8. Tárgy: Döntés az „Ócsai Kisbíró” önkormányzati havilap megjelentetéséről 

 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
javasolja a Képviselő-testült felé elfogadásra HUMÁNSZOLG Bt. ajánlatát. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és HUMÁNSZOLG Bt. 
ajánlatát javasolja elfogadásra. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és szintén HUMÁNSZOLG Bt. 
ajánlatát javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a HUMÁNSZOLG Bt.-t (székhely: 2364 Ócsa, Damjanich utca 51., adószám: 28475514-2-13, 

cégjegyzékszám: 13-06-043257) bízza meg az „Ócsai Kisbíró" önkormányzati lap nyomdai 

előállítására 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időre. A 

vállalkozási díj 3200 darab alapul vételével havi nettó 82,81 Ft+ÁFA (5 %), összesen havi bruttó 

86,95 Ft/lapszám. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint a vállalkozási szerződés 
előkészítésére és aláírásra. 
 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

318/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a HUMÁNSZOLG Bt.-t (székhely: 2364 Ócsa, Damjanich utca 51., adószám: 28475514-2-13, 

cégjegyzékszám: 13-06-043257) bízza meg az „Ócsai Kisbíró" önkormányzati lap nyomdai 

előállítására 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időre. A 

vállalkozási díj 3200 darab alapul vételével havi nettó 82,81 Ft+ÁFA (5 %), összesen havi bruttó 

86,95 Ft/lapszám. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint a vállalkozási szerződés 

előkészítésére és aláírására.  

 

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

Felelős:  1.)---, 2.) polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 

4.1. Tárgy: Döntés az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelméről 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elnapolta a döntést, mivel nem 
jelölt meg konkrét támogatási igényt a kérelmében. 
 
Bukodi Károly polgármester: Bulátkó Csaba elnök úr jelezte, hogy még gipszben van a lába, ezért 
nem tudott eljönni. Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a támogatási kérelem elbírálásához szükségesnek mutatkozik Ócsa 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének Elnöke által benyújtott támogatási kérelem pontosítása, 
kiegészítése. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően keresse meg Ócsa 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének Elnökét és kérje a kérelem megfelelő kiegészítését, 
továbbá a soron következő ülésre hívja meg annak érdekében, hogy az Ócsa Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület működéséről és a jövőbeli tervekről beszámoljon. 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

319/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy a támogatási kérelem elbírálásához szükségesnek mutatkozik Ócsa 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületének Elnöke által benyújtott támogatási kérelem pontosítása, 
kiegészítése. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően keresse meg Ócsa 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének Elnökét és kérje a kérelem megfelelő kiegészítését, 
továbbá a soron következő ülésre hívja meg annak érdekében, hogy az Ócsa Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület működéséről és a jövőbeli tervekről beszámoljon. 

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

4.3. Tárgy: Döntés Ócsa Város Főépítészének 2020. évre történő megbízásáról 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig határozott időre havi 139.000 Ft (alanyi 

adómentes) megbízási díj ellenében Vojnits Csaba Ferenc okl. településmérnököt („egyéni 

vállalkozó”, székhely: 1201 Budapest, Vörösmarty utca 8/16., adószáma: 60039277-2-43) bízza 

meg a főépítészi feladatok ellátásával, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint elkészített megbízási szerződés 

aláírására. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

320/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig határozott időre havi 139.000 Ft (alanyi 

adómentes) megbízási díj ellenében Vojnits Csaba Ferenc okl. településmérnököt („egyéni 

vállalkozó”, székhely: 1201 Budapest, Vörösmarty utca 8/16., adószáma: 60039277-2-43) bízza 

meg a főépítészi feladatok ellátásával, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint elkészített megbízási szerződés 

aláírására. 

 

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

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 

4.4. Tárgy: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása módosítása Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bukodi Károly 

polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
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A Képviselő-testület a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának II. számú módosítását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja.  

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

321/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 

 

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása módosítása Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bukodi Károly 

polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

A Képviselő-testület a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának II. számú módosítását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő:--- 

Felelős: --- 

 
 
Napirend tárgya: 

4.5. Tárgy: Döntés a folyószámla hitelkeret összegének megtartásáról 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint számlatulajdonos úgy dönt, hogy az 

Ócsa Város Önkormányzata által használt 90.000.000 Ft-os hitelkeret-összegét, 2020. január 1-től 

kezdődően fenntartja, módosítási javaslattal nem él a számlavezető K&H Banknál. 

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

322/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint számlatulajdonos úgy dönt, hogy az 
Ócsa Város Önkormányzata által használt 90.000.000 Ft-os hitelkeret-összegét, 2020. január 1-től 
kezdődően fenntartja, módosítási javaslattal nem él a számlavezető K&H Banknál. 

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: ---  
 
 
Napirend tárgya: 

4.6. Tárgy: Döntés az illetményalap 2020. évre történő megállapításáról 
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dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és módosítva 48.000 Ft-al javasolja 
elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1. napjától 2020. 
december 31. napjáig terjedő határozott időre 48.000 Ft-ban állapítja meg oly módon, hogy 
a 2019. évre hatályos illetményalap emelkedés a személyi illetménnyel rendelkezők, valamint 
a munkaviszony keretében foglalkoztatottak vonatkozásában is megfelelően alkalmazandó.  

2.) az 1.) pontban meghatározottak finanszírozásához a 2020. évi költségvetésben biztosítja az 
emeléshez szükséges mértékű előirányzatot. 

3.) felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előkészítésekor legyen figyelemmel az 1.)-2.) 
pontban foglaltakra. 

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

323/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Ócsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1. napjától 2020. 
december 31. napjáig terjedő határozott időre 48.000 Ft-ban állapítja meg oly módon, hogy 
a 2019. évre hatályos illetményalap emelkedés a személyi illetménnyel rendelkezők, valamint 
a munkaviszony keretében foglalkoztatottak vonatkozásában is megfelelően alkalmazandó.  

2.) az 1.) pontban meghatározottak finanszírozásához a 2020. évi költségvetésben biztosítja az 
emeléshez szükséges mértékű előirányzatot. 

3.) felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előkészítésekor legyen figyelemmel az 1.)-2.) 
pontban foglaltakra. 

 
Határidő: 1.)-3.) azonnal és 2019. december 31. 
Felelős: 1.)-2.) ---, 3.) jegyző 

 
 
Napirend tárgya: 

4.7. Tárgy: …/2019. (…) önkormányzati rendelettervezet a közterületen történő szeszesital-
fogyasztás tilalmáról 

 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 

 

30/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelet a közterületen történő szeszesital-fogyasztás 

tilalmáról 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
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szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1. Értelmező rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) E rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott 
terület; 

b) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontjában 
meghatározott alkohol tartalmú ital; 

c) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 
(IX.29.) Korm. rendelet 28. § a) pontjában meghatározott alkalmi rendezvény. 

 
2. A rendelet célja, hatálya 

 
2. § 

 
A rendelet célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos szabályok 
megalkotása, amelyek elősegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterület-
használat rendjének megőrzését és megtartását, a közterületek tisztántartását és hozzájárul a 
közterületi rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarások megelőzéséhez. 
 

3. § 
 
(1)  A rendelet területi hatálya Ócsa Város közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya a belterületi közterületen bármilyen jogcímen tartózkodó 
valamennyi természetes személyre kiterjed. 
 

3. Szeszes ital fogyasztás korlátozásának szabályai, és kivételei 
 

4. § 
 
(1) A (2) bekezdésben foglalt kivételeken kívül tilos a szeszes ital fogyasztása a rendelet hatálya alá 
tartozó valamennyi közterületen. 
(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezése alól: 

a) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező, szeszes ital kimérésére jogosult 
vendéglátóipari egységek, azok érvényes engedéllyel rendelkező előkertje, terasza, kitelepült 
területe hivatalos nyitvatartási időben, 

b) a kötelező engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező, továbbá az Ócsai Polgármesteri 
Hivatalhoz előzetesen bejelentett – szervező által írt, rendezvény pontos helyét és 
időtartamát, továbbá a rendezvény tartásáért felelős személy telefonos elérhetőségét 
tartalmazó írásbeli, előzetes bejelentése alapján tartott - alkalmi, és családi rendezvények – 
közterületnek nem minősülő – területe, a rendezvény időtartama alatt, valamint  

c) Ócsa Város Önkormányzata, továbbá az általa megbízott cég, vagy civil szervezet által 
közterületre szervezett évente ismétlődő, vagy alkalmi városi- és sporteseményekkel 
kapcsolatos rendezvények, 

d) a bejelentett civil szervezetek, intézmények hivatalos rendezvényeinek területe, útvonala, 
valamint azok alkalmi rendezvényei, annak időtartama alatt, az Ócsai Polgármesteri Hivatal 
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részére történő – szervező civil szervezet képviselője által írt, rendezvény pontos helyét és 
időtartamát, továbbá a rendezvény tartásáért felelős személy telefonos elérhetőségét 
tartalmazó - írásbeli, előzetes bejelentése esetén. 

 
4. Záró rendelkezések 

 
5. § 

 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépése után 

induló eljárásokra kell alkalmazni.  
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló 13/2008. (IX. 12.) 
önkormányzati rendelete.  

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő rendeletet: 

 

30/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelet a közterületen történő szeszesital-fogyasztás 

tilalmáról 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1. Értelmező rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) E rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott 
terület; 

b) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontjában 
meghatározott alkohol tartalmú ital; 

c) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 
(IX.29.) Korm. rendelet 28. § a) pontjában meghatározott alkalmi rendezvény. 

 
2. A rendelet célja, hatálya 

 
2. § 

 
A rendelet célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos szabályok 
megalkotása, amelyek elősegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterület-
használat rendjének megőrzését és megtartását, a közterületek tisztántartását és hozzájárul a 
közterületi rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarások megelőzéséhez. 
 

3. § 
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(1)  A rendelet területi hatálya Ócsa Város közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya a belterületi közterületen bármilyen jogcímen tartózkodó 
valamennyi természetes személyre kiterjed. 
 

3. Szeszes ital fogyasztás korlátozásának szabályai, és kivételei 
 

4. § 
 
(1) A (2) bekezdésben foglalt kivételeken kívül tilos a szeszes ital fogyasztása a rendelet hatálya alá 
tartozó valamennyi közterületen. 
(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezése alól: 

a) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező, szeszes ital kimérésére jogosult 
vendéglátóipari egységek, azok érvényes engedéllyel rendelkező előkertje, terasza, kitelepült 
területe hivatalos nyitvatartási időben, 

b) a kötelező engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező, továbbá az Ócsai Polgármesteri 
Hivatalhoz előzetesen bejelentett – szervező által írt, rendezvény pontos helyét és 
időtartamát, továbbá a rendezvény tartásáért felelős személy telefonos elérhetőségét 
tartalmazó írásbeli, előzetes bejelentése alapján tartott - alkalmi, és családi rendezvények – 
közterületnek nem minősülő – területe, a rendezvény időtartama alatt, valamint  

c) Ócsa Város Önkormányzata, továbbá az általa megbízott cég, vagy civil szervezet által 
közterületre szervezett évente ismétlődő, vagy alkalmi városi- és sporteseményekkel 
kapcsolatos rendezvények, 

d) a bejelentett civil szervezetek, intézmények hivatalos rendezvényeinek területe, útvonala, 
valamint azok alkalmi rendezvényei, annak időtartama alatt, az Ócsai Polgármesteri Hivatal 
részére történő – szervező civil szervezet képviselője által írt, rendezvény pontos helyét és 
időtartamát, továbbá a rendezvény tartásáért felelős személy telefonos elérhetőségét 
tartalmazó - írásbeli, előzetes bejelentése esetén. 

 
4. Záró rendelkezések 

 
5. § 

 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépése után 

induló eljárásokra kell alkalmazni.  
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló 13/2008. (IX. 12.) 
önkormányzati rendelete.  

 
 
Napirend tárgya: 

4.8. Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) Ócsai Baptista 
Gyülekezet részére történő használatba adásáról 

 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
javasolja elfogadásra. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
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1.) úgy dönt, hogy a 2020. január 1. napjától kezdődően kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 

4976 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2364 Ócsa, Kőrisfa utca 5. szám alatti ingatlant 

az Ócsai Baptista Gyülekezet részére használatába adja 2020. január 1. napjától 2020. 

december 31. napjáig terjedő határozott időre, kétheti rendszerességgel, alkalmanként 

tartandó egyházi közösségi alkalmak céljából, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerinti szerződést készítse elő 

és annak aláírásáról gondoskodjon. 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

324/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) úgy dönt, hogy a 2020. január 1. napjától kezdődően kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 

4976 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2364 Ócsa, Kőrisfa utca 5. szám alatti ingatlant 

az Ócsai Baptista Gyülekezet részére használatába adja 2020. január 1. napjától 2020. 

december 31. napjáig terjedő határozott időre, kétheti rendszerességgel, alkalmanként 

tartandó egyházi közösségi alkalmak céljából, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerinti szerződést készítse elő 

és annak aláírásáról gondoskodjon. 

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

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

 

 
Napirend tárgya: 

4.9. Tárgy: Döntés az ócsai 4976 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. Málta ház) Menetszél 
Egyesület részére történő használatba adásáról 

 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta, 
hasznosnak tarja és javasolja elfogadásra. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) úgy dönt, hogy a 2020. január 1. napjától kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 4976 hrsz. 
alatt nyilvántartott, természetben 2364 Ócsa, Kőrisfa utca 5. szám alatti ingatlant jelen 
napirend mellékletét képező használati szerződésben foglalt feltételekkel a Menetszél 
Egyesület részére ingyenesen, 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó 
határozott időre használatba adja, a Menetszél Egyesület önkéntes programjainak 
megtartása céljából, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerinti szerződést készítse elő 
és annak aláírásáról gondoskodjon. 

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

határozatot hozta: 

 

325/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) úgy dönt, hogy a 2020. január 1. napjától kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 4976 hrsz. 
alatt nyilvántartott, természetben 2364 Ócsa, Kőrisfa utca 5. szám alatti ingatlant jelen 
napirend mellékletét képező használati szerződésben foglalt feltételekkel a Menetszél 
Egyesület részére ingyenesen, 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó 
határozott időre használatba adja, a Menetszél Egyesület önkéntes programjainak 
megtartása céljából, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerinti szerződést készítse elő 
és annak aláírásáról gondoskodjon. 

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

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

 
 
Napirend tárgya: 

4.10. Tárgy: Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére megállapított megbízási díj felülvizsgálata 

 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadja a módosítási javaslatot. 
Kéri a Nagykadácsi Kft. ügyvezetőjétől, hogy készítsen gazdasági beszámolót az elmúlt két évre 
vonatkozóan, illetve írja le a 2020 évre vonatkozó terveit. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás és a Nagykadácsi Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. között – a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására – 2007. október 2. napján 

kötött megbízási szerződés 6. pontjában szereplő megbízási díj összegét 2020. január 1. napjától 

4.550.000 Ft/hóra módosítja azzal, hogy a javasolt emelés önkormányzatokra jutó része 2.977.000 

Ft/hó, míg az OEP finanszírozás mértéke 1.573.000 Ft/hó. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy 2018. és 2019. költségvetési évre vonatkozóan kérjen be 

Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft.-től pénzügyi beszámolót, és a 2020. évre vonatkozóan 

pénzügyi tervet, amelyet a soron következő ülésen terjesszen a Képviselő-testület elé. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint előkészített és jelen napirend 

mellékleteként csatolt „Megállapodás 11. számú módosítása” elnevezésű szerződés aláírására. 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

326/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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1.) az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás és a Nagykadácsi Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. között – a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására – 2007. október 2. napján 
kötött megbízási szerződés 6. pontjában szereplő megbízási díj összegét 2020. január 1. napjától 
4.550.000 Ft/hóra módosítja azzal, hogy a javasolt emelés önkormányzatokra jutó része 2.977.000 
Ft/hó, míg az OEP finanszírozás mértéke 1.573.000 Ft/hó. 
2.) felkéri a Polgármestert, hogy 2018. és 2019. költségvetési évre vonatkozóan kérjen be 
Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft.-től pénzügyi beszámolót, és a 2020. évre vonatkozóan 
pénzügyi tervet, amelyet a soron következő ülésen terjesszen a Képviselő-testület elé. 
3.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint előkészített és jelen napirend 
mellékleteként csatolt „Megállapodás 11. számú módosítása” elnevezésű szerződés aláírására. 
 
Határidő: 1.)-3.) azonnal és 2019. december 31. 
Felelős: 1.)---, 2.)-3.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 

4.11. Tárgy: Ócsa Város hatályos Településszerkezeti tervének, Helyi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása vonatkozásában beérkezett tervezői 
árajánlatok elbírálása 

 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra a Z.É. Műhely 
Kft. ajánlatát. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és a Z.É. Műhely Kft. ajánlatát 
javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) megállapítja, hogy Ócsa Város hatályos Településszerkezeti tervének, Helyi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása vonatkozásában beérkezett tervezői 
árajánlatok közül, a legkedvezőbb ajánlatot a Z.É. Műhely Területfejlesztési és 
Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó Kft. adta. Megállapítja, hogy az 5.200.000,- Ft + ÁFA 
tervezői díjat teljes egészében az érdekelt költségviselők vállalják. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy kösse meg a háromoldalú tervezési szerződést a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó Z.É. Műhely Területfejlesztési és Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó 
Kft.-vel, mint Tervezővel és az érintett Költségviselőkkel. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

327/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) megállapítja, hogy Ócsa Város hatályos Településszerkezeti tervének, Helyi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása vonatkozásában beérkezett tervezői 
árajánlatok közül, a legkedvezőbb ajánlatot a Z.É. Műhely Területfejlesztési és 
Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó Kft. adta. Megállapítja, hogy az 5.200.000,- Ft + ÁFA 
tervezői díjat teljes egészében az érdekelt költségviselők vállalják. 
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2.) felkéri a Polgármestert, hogy kösse meg a háromoldalú tervezési szerződést a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó Z.É. Műhely Területfejlesztési és Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó 
Kft.-vel, mint Tervezővel és az érintett Költségviselőkkel. 

 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 

4.12. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (……) 
önkormányzati rendelettervezete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
 

…./2019. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (X. 22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

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

bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2012. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

23/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. 

melléklete lép. 

 

2. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

következő: 

 

31/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelet Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (X. 22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

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

bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
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2012. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

23/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. 

melléklete lép. 

 

2. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 
 
Napirend tárgya: 

4.13. Tárgy: Döntés ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
javasolja elfogadásra. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és javasolja elfogadásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

1.) a Dr. Pártos Lóránt Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével (székhely: 2364 

Ócsa, Falu Tamás utca 35., képviseletében: Spák József kuratóriumi elnök) 30.000,- Ft 

összegű támogatást nyújt az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak a 2019. október 23. 

napján – az 1956-os forradalom emlékére - tartott műsorban való közreműködésük 

elismeréseként Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi Költségvetésében meghatározott 

Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű támogatások terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 
A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

328/2019. (XII. 18.) számú ÖK Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

1.) a Dr. Pártos Lóránt Alapítvánnyal történő támogatási szerződés kötésével (székhely: 2364 

Ócsa, Falu Tamás utca 35., képviseletében: Spák József kuratóriumi elnök) 30.000,- Ft 

összegű támogatást nyújt az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak a 2019. október 23. 

napján – az 1956-os forradalom emlékére - tartott műsorban való közreműködésük 

elismeréseként Ócsa Város Önkormányzat 2019. évi Költségvetésében meghatározott 

Képviselő-testületi keretösszeg céljellegű támogatások terhére. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
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Határidő:  1.)-2.) azonnal 

Felelős:     1.) –, 2.) polgármester 

 
A napirendek megtárgyalását követően a Polgármester zárt ülést rendelt el. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


