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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 13. napján tartott 
rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak 
Bukodi Károly  polgármester 
Murinainé Murár Emília  alpolgármester 
Darócziné Kozma Judit képviselő 
Icsó László Csaba képviselő 
Krisztián László képviselő 
Török László képviselő 
Valóczki Melinda képviselő 
 
dr. Molnár Csaba jegyző 
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
7 fővel határozatképes, Balló Benő és dr. Gallai Zoltán képviselők távolmaradásukat előre jelezték. 
Rendkívüli ülés lévén a napirendekről nem kell szavazni. 
 
Napirend tárgya: 

1. Tárgy: A kötelező fogászati alapellátás biztosítása érdekében feladat-ellátási szerződés 
módosítása 

 
Bukodi Károly polgármester: Jegyző úr az előterjesztésben kifejtette, hogy miről van szó, kérdezi, 
hogy van-e valakinek kérdése? Ha nincs, szavazást kér a következőre: 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) Ócsa Város Önkormányzata és a DENTAL KINGS GLOBAL Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 13-
09-163791, székhely: 2220 Vecsés, Táncsics Mihály utca 34/A., képviseletében: Szász Dániel Adorján 
ügyvezető, a továbbiakban: Megbízott) között 2019. december 20. napján területi ellátási kötelezettséggel 
működő fogászati alapellátásra kötött feladat-ellátási szerződést – a Megbízott módosítási kérelmében 
foglaltak jóváhagyásával – a mellékelten csatolt – Feladat-ellátási szerződés módosítása elnevezésű 
szerződésben foglaltaknak megfelelően módosítja. 
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott feladatellátási szerződés módosítása 
elnevezésű szerződés aláírására.  
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot 
hozta: 
 

1/2020. (I. 13.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) Ócsa Város Önkormányzata és a DENTAL KINGS GLOBAL Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 13-
09-163791, székhely: 2220 Vecsés, Táncsics Mihály utca 34/A., képviseletében: Szász Dániel Adorján 
ügyvezető, a továbbiakban: Megbízott) között 2019. december 20. napján területi ellátási kötelezettséggel 
működő fogászati alapellátásra kötött feladat-ellátási szerződést – a Megbízott módosítási kérelmében 
foglaltak jóváhagyásával – a mellékelten csatolt – Feladat-ellátási szerződés módosítása elnevezésű 
szerződésben foglaltaknak megfelelően módosítja. 
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2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott feladatellátási szerződés módosítása 
elnevezésű szerződés aláírására.  
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)--; 2.) polgármester 
 

 
Napirend tárgya: 

2. Tárgy: Döntés körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről 
 
Bukodi Károly polgármester: Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, szavazást kér a 
következőre: 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) támogatja, hogy a közbiztonság helyi feladatainak eredményes megvalósítása érdekében 
Ócsa város körzeti megbízotti feladatainak ellátására Czár Roland c. r. törzsőrmester 
kerüljön kinevezésre, 

2.) felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban meghozott döntésről értesítse a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Dabasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét.  

 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

2/2020. (I. 13.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) támogatja, hogy a közbiztonság helyi feladatainak eredményes megvalósítása érdekében 
Ócsa város körzeti megbízotti feladatainak ellátására Czár Roland c. r. törzsőrmester 
kerüljön kinevezésre, 

2.) felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban meghozott döntésről értesítse a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Dabasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét.  

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.) ----, 2.) polgármester 
 
Bukodi Károly polgármester: Mielőtt bezárná az ülést két dolgot szeretne mondani. Az egyik, 
hogy január 22-e a Magyar Kultúra Napja, elvárja, hogy minden képviselő jelen legyen az 
ünnepségen. Úgy gondolja, hogy minden képviselő megkapta a meghívót és visszajelzett, illetve 
vissza fog jelezni, ha még nem tette. Arra kér mindenkit, hogy a 06 29 378 043 telefonszámon 
jelezzen vissza, hogy jelen lesznek az ünnepségen. 
A másik témában pedig Török László képviselőt kérdezi, hogy ő még képviseli-e a gazdákat? 
 
Török László képviselő: Nem. Az előző Képviselő-testületi ülésen megbeszélték, hogy a két úr 
Dömötör úr és Orgován úr képviseli a gazdákat. Ő csak, mint Képviselő-testületi tag képviseli 
magát az ügyet, tehát nem a gazdákat. 
 
Bukodi Károly polgármester: Azért kérdezett rá erre, mert a következő Képviselő-testületi ülésre 
szeretné meghívni azokat, akik a múltkori ülésen jelen voltak. 
 
Valóczki Melinda Andrea képviselő: Ő nagyon szívesen értesíti őket. 
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Bukodi Károly polgármester: Akkor szeretné, ha azok a gazdák, akik a december havi ülésen 
jelen voltak, eljönnének a január havi Képviselő-testületi ülésre, mert szeretné őket tájékoztatni. 
Köszi Valóczki Melindának a közreműködést. 
 
A napirendek megtárgyalását követően a polgármester az ülést bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 

 
 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


