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Jegyzőkönyv 

 
Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 26. napján tartott üléséről 
 
Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 
Balló Benő képviselő 
Darócziné Kozma Judit képviselő 
dr. Gallai Zoltán képviselő 
Icsó László Csaba képviselő 
Török László képviselő 
Valóczki Melinda Andrea képviselő 
 
Meghívottak: 
dr. Molnár Csaba jegyző 
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető 
Kiss Judit Gyáli Járási Hivatal vezetője 
Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető 
Szűcs Jánosné óvodavezető 
dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
7 fővel határozatképes, betegség miatt távol van Murinainé Murár Emília alpolgármester és 
Krisztián László képviselő. 
Kérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatosan van-e bárkinek észrevétele javaslata? 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvenni 4.8. számú napirendként a „Döntés az ócsai 1449 hrsz. 
alatt nyilvántartott ingatlan térítésmentes használatba adásáról” elnevezésű napirendet.  
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Döntés az ócsai 1449 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan térítésmentes használatba 
adásáról” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 

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

11/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Döntés az ócsai 1449 hrsz. alatt nyilvántartott 
ingatlan térítésmentes használatba adásáról” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Kéri felvenni 4.9. számú napirendként a „Döntés az Ócsai Rendőrőrs 
területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak 2021. évi jutalmazásáról” elnevezésű napirendet  
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Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Döntés az Ócsai Rendőrőrs területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak 2021. évi 
jutalmazásáról” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

12/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Döntés az Ócsai Rendőrőrs területén szolgálatot 
teljesítő körzeti megbízottak 2021. évi jutalmazásáról” elnevezésű napirendet tárgyalásra felveszi. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a kiküldött napirendet az elhangzott módosításokkal tárgyalásra elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

13/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 
 

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

Napirendi javaslat 

 
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 

 
3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése (első olvasat) 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

3.3. Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó 
gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4. Aktuális napirendek: 

 
4.1. Tárgy: A Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.2. Tárgy: Az Alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4.3. Tárgy: Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint az Ócsa 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői munkabérének és költségtérítésének 
felülvizsgálata 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
4.4. Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című 

pályázaton való indulásról és az önrész rendelkezésre bocsátásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.5. Tárgy: Döntés a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.6. Tárgy: Döntés a TÖVES-GOLD Magánnyomozó és Állatmentő Kft. Megbízási 
Szerződésének módosításáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.7. Tárgy: Döntés Ócsa városában végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiegészítő 
zöldhulladékgyűjtési szolgáltatási napokkal történő bővítéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.8. Tárgy: Döntés az ócsai 1449 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan térítésmentes használatba 
adásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsai Rendőrőrs területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak 
2021. évi jutalmazásáról 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 

5. Interpellációk 
6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok 
7. Egyebek  
8. ZÁRT ÜLÉS 
 

8.1. Tárgy: Döntés a Falu Tamás Városi Könyvtár vezetőjének kinevezéséről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 
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8.2. Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában, bérleti 

jogviszony cseréjéről 
Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 
 
Napirend tárgya: 
2.1 Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről 
 
Bukodi Károly polgármester: Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e? 
 
Icsó László Csaba képviselő: Olvasta, hogy a szerződés aláírása folyamatban van a DPMV Zrt-
vel. Ezek szerint nem kellett menni békéltető testülethez és megegyezésre jut a történet. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Elmondja, hogy sikeresen egyeztetni tudták az álláspontokat. Néhány 
apró hiba felmerült az egyeztetés során, melyet még javítani szükséges a jegyzőkönyvben, de már 
ezt is megbeszélték, véglegesítették így rövid időn belül sor kerülhet az aláírásra. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha egyéb kérdés nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

14/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző hónapban megtett intézkedésekről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Napirend tárgya: 
3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése (első olvasat) 

 
Bukodi Károly polgármester: Bizottsági elnököket kérdezi. 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület felé. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és a megbeszélt változtatással 
elfogadásra javasolja. 
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Bukodi Károly polgármester: Így van, azt beszélték meg, hogy terveznek összeget a Falu Tamás 
utcában két szolgálati lakás felújítására. Úgy gondolja, hogy mindenki, beleértve a 
képviselőtársakat és a hivatal dolgozóit jó munkát végeztek, így gyakorlatilag már elkészültek a 
költségvetéssel Köszöni mindenki munkáját. Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a 
következőre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a 2022. évi költségvetés-tervezetét első olvasatban elfogadja, 
2.) a költségvetési rendelet végleges tervezetét legkésőbb 2022. február 15. napjáig elkészíti és 
gondoskodik annak elfogadásáról. 

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

15/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a 2022. évi költségvetés-tervezetét első olvasatban elfogadja, 
2.) a költségvetési rendelet végleges tervezetét legkésőbb 2022. február 15. napjáig elkészíti és 
gondoskodik annak elfogadásáról. 

 
Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal és folyamatos 
Felelős:    1.) ----- 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha egyéb kérdés nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) elfogadja Ócsa Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervét,  
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett közbeszerzési tervben szereplő 

közbeszerzések előkészítésére, továbbá a közbeszerzési terv folyamatos felülvizsgálatára.  
 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

16/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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1.) elfogadja Ócsa Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervét,  
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban megnevezett közbeszerzési tervben szereplő 

közbeszerzések előkészítésére, továbbá a közbeszerzési terv folyamatos felülvizsgálatára.  
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.)--, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
3.3. Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó 
gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület felé. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2019-2024. közötti 
időszakra vonatkozó gazdasági programjának – 2021. évben történt időarányos - 
megvalósulásáról készített tájékoztatót elfogadja. 
 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

17/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ócsa Város Önkormányzat 2019-2024. 
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának – 2021. évben történt időarányos - 
megvalósulásáról készített tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 

4.1. Tárgy: A Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Bejelenti, hogy a napirendben nem kíván, szavazni. Ha kérdés, 
észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Bukodi Károly polgármester illetményét – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés e) pontjában – 2022. január 1. napjától 
bruttó 845.000 Ft/hó, azaz bruttó Nyolcszáznegyvenötezer forint/hó összegben állapítja meg.  
 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

18/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester illetményét – 
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § 
(4) bekezdés e) pontjában – 2022. január 1. napjától bruttó 845.000 Ft/hó, azaz bruttó 
Nyolcszáznegyvenötezer forint/hó összegben állapítja meg.  
 
Határidő: 2022. január 1. és folyamatos 
Felelős:  -------  
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester költségtérítését – figyelemmel a Magyarország 
helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdésében foglalt 
rendelkezésekre – 2022. január 1. napjától bruttó 126.750 Ft/hó, azaz bruttó Százhuszonhatezer-
hétszázötven forint/hó összegben állapítja meg.  
 
 
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

19/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bukodi Károly polgármester költségtérítését – 
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § 
(6) bekezdésében foglalt rendelkezésekre – 2022. január 1. napjától bruttó 126.750 Ft/hó, azaz 
bruttó Százhuszonhatezer-hétszázötven forint/hó összegben állapítja meg.  
 
Határidő: 2022. január 1. és folyamatos 
Felelős:  -------  
 
 
Napirend tárgya: 
4.2. Tárgy: Az Alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Murinainé Murár Emília alpolgármester 
illetményét – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 80. § (1) bekezdésben, valamint az Mötv. 80. § (1a) bekezdésében foglalt rendelkezésekre 
– 2022. január 1. napjától a polgármester illetményének 80 %-ával megegyező összegben, azaz 
bruttó 676.000 Ft/hó összegben, azaz Hatszázhetvenhatezer forint/hó összegben állapítja meg.  
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A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

20/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Murinainé Murár Emília alpolgármester 
illetményét – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 80. § (1) bekezdésben, valamint az Mötv. 80. § (1a) bekezdésében foglalt rendelkezésekre 
– 2022. január 1. napjától a polgármester illetményének 80 %-ával megegyező összegben, azaz 
bruttó 676.000 Ft/hó összegben, azaz Hatszázhetvenhatezer forint/hó összegben állapítja meg.  
 
Határidő: 2022. január 1. és folyamatos 
Felelős:  -------  
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Murinainé Murár Emília alpolgármester költségtérítését – figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezésekre – 2022. január 1. napjától bruttó 101.400 Ft/hó összegben, 
azaz bruttó: Százegyezer-négyszáz forint/hó összegben állapítja meg.  
 
 
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

21/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Murinainé Murár Emília alpolgármester 
költségtérítését – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekre – 2022. január 1. napjától 
bruttó 101.400 Ft/hó összegben, azaz bruttó: Százegyezer-négyszáz forint/hó összegben állapítja 
meg.  
 
Határidő: 2022. január 1. és folyamatos 
Felelős:  -------  
 
 
Napirend tárgya: 
4.3. Tárgy: Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint az Ócsa 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői munkabérének és költségtérítésének felülvizsgálata 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és az 
összeg kerekítésével elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100 %-os tulajdonosa, e jogkörében eljárva 
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1.) Paksi Zita, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjének munkabérét felülvizsgálta, és 2022. január 1. napjától kezdődő 
hatállyal az ügyvezetői munkakör betöltéséért bruttó 473.800 Ft/hó munkabért állapít 
meg, 

2.) az ügyvezető részére 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal 60.000 Ft/hó mértékű 
üzemanyag-költségtérítést állapít meg, 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződéssel és munkaköri leírással kapcsolatos 
adminisztrációs feladatok ellátására. 

4.) e határozat hatályba lépésével egyidejűleg a 256/2021. (XI. 24.) számú ÖK. határozatot 
hatályon kívül helyezi. 

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

22/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Egressy Gábor Kulturális 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100 %-os tulajdonosa, e jogkörében eljárva 

1.) Paksi Zita, mint az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjének munkabérét felülvizsgálta, és 2022. január 1. napjától kezdődő 
hatállyal az ügyvezetői munkakör betöltéséért bruttó 473.800 Ft/hó munkabért állapít 
meg, 

2.) az ügyvezető részére 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal 60.000 Ft/hó mértékű 
üzemanyag-költségtérítést állapít meg, 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződéssel és munkaköri leírással kapcsolatos 
adminisztrációs feladatok ellátására. 

4.) e határozat hatályba lépésével egyidejűleg a 256/2021. (XI. 24.) számú ÖK. határozatot 
hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: 1.)-4.) azonnal  
Felelős: 1.)-2.)---, 3.) polgármester, 4.)--- 
 
Icsó László Csaba képviselő: Bejelenti érintettségét, nem szavaz a határozati javaslatról. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
100 %-os tulajdonosa, e jogkörében eljárva 

1.) dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének munkabérét felülvizsgálta, és 2022. január 1. napjától 
kezdődő hatállyal az ügyvezetői munkakör betöltéséért bruttó 473.800 Ft/hó munkabért 
állapít meg, 

2.) az ügyvezető részére 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal 30.000 Ft/hó mértékű 
üzemanyag-költségtérítést állapít meg, 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződéssel és munkaköri leírással kapcsolatos 
adminisztrációs feladatok ellátására. 

4.) e határozat hatályba lépésével egyidejűleg a 257/2021. (XI. 24.) számú ÖK. határozatot 
hatályon kívül helyezi. 
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

23/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 100 %-os tulajdonosa, e jogkörében eljárva 

1.) dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna, mint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének munkabérét felülvizsgálta, és 2022. január 1. napjától 
kezdődő hatállyal az ügyvezetői munkakör betöltéséért bruttó 473.800 Ft/hó munkabért 
állapít meg, 

2.) az ügyvezető részére 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal 30.000 Ft/hó mértékű 
üzemanyag-költségtérítést állapít meg, 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződéssel és munkaköri leírással kapcsolatos 
adminisztrációs feladatok ellátására. 

4.) e határozat hatályba lépésével egyidejűleg a 257/2021. (XI. 24.) számú ÖK. határozatot 
hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: 1.)-4.) azonnal  
Felelős: 1.)-2.)---, 3.) polgármester, 4.)--- 
 
 
Napirend tárgya: 
4.4. Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című 
pályázaton való indulásról és az önrész rendelkezésre bocsátásáról 
 
Balló Benő képviselő: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter által meghirdetett Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021. évi XC. törvény 3. melléklet II. 3.5. pontja szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „3.5 belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezésű 
pályázati felhívásra a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2032 hrsz. alatt nyilvántartott kivett 
közterület művelési ágú és 2364 Ócsa, Temető utca 2032 hrsz. (felülvizsgálat alatt) 
megnevezésű ingatlan teljes szakaszának szilárd burkolattal történő teljes körű felújítása céljából. 
A projekt összköltsége bruttó 32.150.893 Ft. A támogatási intenzitás: 65 %, ezáltal önrészként, 
mint saját forrás bruttó 12.150.893 Ft-ot biztosít, amely az alábbiak szerint került kiszámításra: 

- Projekt összköltség: bruttó 32.150.893 Ft  

- Támogatási összeg (65 %) maximum: 20.000.000 Ft 

- Elszámolható projekt összköltség: bruttó 30.769.231 Ft 

- Támogatási összeg: bruttó 20.000.000 Ft 

- Saját forrás/önrész összege: bruttó 10.769.231 Ft + bruttó 1.381.662 Ft = bruttó 

12.150.893 Ft 
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A támogatási összeg ezáltal bruttó 20.000.000 Ft. Az önrész összegét, azaz bruttó 12.150.893 Ft-
ot Ócsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében szereplő céltartalék terhére 
biztosítja, amely összeg a költségvetésben rendelkezésre áll.  

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

24/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet II. 3.5. pontja szerinti 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „3.5 belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása”) elnevezésű pályázati felhívásra a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 
2032 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 Ócsa, Temető utca 
2032 hrsz. (felülvizsgálat alatt) megnevezésű ingatlan teljes szakaszának szilárd burkolattal 
történő teljes körű felújítása céljából. 
A projekt összköltsége bruttó 32.150.893 Ft. A támogatási intenzitás: 65 %, ezáltal önrészként, 
mint saját forrás bruttó 12.150.893 Ft-ot biztosít, amely az alábbiak szerint került kiszámításra: 

- Projekt összköltség: bruttó 32.150.893 Ft  

- Támogatási összeg (65 %) maximum: 20.000.000 Ft 

- Elszámolható projekt összköltség: bruttó 30.769.231 Ft 

- Támogatási összeg: bruttó 20.000.000 Ft 

- Saját forrás/önrész összege: bruttó 10.769.231 Ft + bruttó 1.381.662 Ft = bruttó 

12.150.893 Ft 

A támogatási összeg ezáltal bruttó 20.000.000 Ft. Az önrész összegét, azaz bruttó 12.150.893 Ft-
ot Ócsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében szereplő céltartalék terhére 
biztosítja, amely összeg a költségvetésben rendelkezésre áll.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:--- 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

1.) tekintettel arra, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter által meghirdetett Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021. évi XC. törvény 3. melléklet II. 3.5. pontja szerinti „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „3.5 belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) 
elnevezésű pályázati felhívásra a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2032 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 Ócsa, Temető utca 2032 hrsz. 
(felülvizsgálat alatt) megnevezésű ingatlan teljes szakaszának szilárd burkolattal történő 
teljes körű felújítása céljából, mint a helyi közút tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy 
nyertes pályázat esetén a kivitelezési munkálatok kezdő időpontjától kezdődően 10 évig 
útburkolat felbontással járó közmű-bekötésekhez szükséges közútkezelői hozzájárulások 
és a tulajdonosi engedélyek kiadásához nem járul hozzá. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a 2364 Ócsa, Temető utcában található valamennyi ingatlan 
tulajdonosát írásban tájékoztassa erről a döntésről annak érdekében, hogy az esetlegesen 
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szükséges közmű-bekötéseket még a kivitelezési munkálatok megkezdését megelőzően 
kezdeményezzék és végeztessék el. 

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

25/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) tekintettel arra, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter által meghirdetett Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021. évi XC. törvény 3. melléklet II. 3.5. pontja szerinti „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „3.5 belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) 
elnevezésű pályázati felhívásra a kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 2032 hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett közterület művelési ágú és 2364 Ócsa, Temető utca 2032 hrsz. 
(felülvizsgálat alatt) megnevezésű ingatlan teljes szakaszának szilárd burkolattal történő 
teljes körű felújítása céljából, mint a helyi közút tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy 
nyertes pályázat esetén a kivitelezési munkálatok kezdő időpontjától kezdődően 10 évig 
útburkolat felbontással járó közmű-bekötésekhez szükséges közútkezelői hozzájárulások 
és a tulajdonosi engedélyek kiadásához nem járul hozzá. 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a 2364 Ócsa, Temető utcában található valamennyi ingatlan 
tulajdonosát írásban tájékoztassa erről a döntésről annak érdekében, hogy az esetlegesen 
szükséges közmű-bekötéseket még a kivitelezési munkálatok megkezdését megelőzően 
kezdeményezzék és végeztessék el. 
 

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

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

Napirend tárgya: 
4.5. Tárgy: Döntés a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 
 
Darócziné Kozma Judit képviselő: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta és 
javasolja elfogadásra. 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

1.) jóváhagyja a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 17/2021. 
(XI.25.) sz. határozattal elfogadott Társulási Megállapodásának 1. sz. melléklet szerinti 
módosításait, és a 2. sz melléklet szerinti – 2022. január 1. napjától alkalmazandó – egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, 

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

26/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) jóváhagyja a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 17/2021. 
(XI.25.) sz. határozattal elfogadott Társulási Megállapodásának 1. sz. melléklet szerinti 
módosításait, és a 2. sz melléklet szerinti – 2022. január 1. napjától alkalmazandó – egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, 

2.) felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 1.)-2.) 2021. december 31. 
Felelős: 1.)-2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.6. Tárgy: Döntés a TÖVES-GOLD Magánnyomozó és Állatmentő Kft. Megbízási 
Szerződésének módosításáról 
 
Icsó László Csaba képviselő: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a TÖVES-GOLD Magánnyomozó és Állatmentő Kft. (2230 Gyömrő, 
Tövesmajor D. ép. földszint 1.) 2014. május 05. napján megkötött megbízási 
szerződésének módosítását a mellékelten csatolt „Megbízási szerződés 1. számú módosítása” 
elnevezésű szerződésben foglaltak szerint 2022. február 1. napjától kezdődően 
megfelelően módosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározottak szerinti „Megbízási szerződés 
1. számú módosítása” elnevezésű szerződés aláírására. 

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

27/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy a TÖVES-GOLD Magánnyomozó és Állatmentő Kft. (2230 Gyömrő, 

Tövesmajor D. ép. földszint 1.) 2014. május 05. napján megkötött megbízási 
szerződésének módosítását a mellékelten csatolt „Megbízási szerződés 1. számú módosítása” 
elnevezésű szerződésben foglaltak szerint 2022. február 1. napjától kezdődően 
megfelelően módosítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározottak szerinti „Megbízási szerződés 
1. számú módosítása” elnevezésű szerződés aláírására. 
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Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.7. Tárgy: Döntés Ócsa városában végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiegészítő 
zöldhulladékgyűjtési szolgáltatási napokkal történő bővítéséről 
 
Bukodi Károly polgármester: Hosszú ideje van probléma a DTkH szolgáltatásával. A holnapi 
napon kerül sor közgyűlésre Kecskeméten, ahol a kistérséget dr. Tüske Zoltán Alsónémedi 
polgármestere képviseli. Vele beszélt már korábban arról, hogy próbáljon meg oda hatni, mert ez 
nem csak ócsai probléma, hanem az egész térségben. Éppen a mai napon küldte meg azt a 
dokumentációt polgármester úrnak, melyben kigyűjtötték, hogy az elmúlt időszakban hány 
alkalommal került sor a lakosság tájékoztatására amiatt, mert a gyűjtés nem fejeződött be, vagy 
éppen elmaradt. A cég képviselői továbbra is a Covid helyzetre hivatkoznak, amiért nem tudják a 
szolgáltatást elvégezni. Tudomása szerint nagyon rossz a géppark. Többek között a zöldhulladék-
gyűjtésről is szerettek volna velük beszélni, hogy hogyan lehetne ezt jobbá tenni. A lakosság 
problémája a szállítás gyakorisága és a szállítási mennyiség volt. Továbbra is kettő zsákot visznek 
el és kettő darab cserezsákot adnak. Annyi változás történne, hogy ha DTkH-s kék zsákban kerül 
kihelyezésre, akkor akármennyit ki lehet tenni. A zsák megvásárolható az ügyfélszolgálaton hétfői 
napokon 14:00 – 18:00 között, ezen felül pedig lehetőség lesz majd megvásárolni az Ócsa 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nél szerdai napokon. Ez pénzmozgással nem jár, a negyedéves 
számlafizetés során kerül kiszámlázásra. Ez a szolgáltatás-bővítés havi 500.000 Ft-ba kerülne az 
Önkormányzatnak. Beszéltek a szelektív hulladékgyűjtő edények szétosztásáról, azt kérte tőlük, 
hogy ha kell, akkor az Önkormányzat minden segítséget megad, de március hónapban kerüljenek 
az edények kiosztásra. Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretén belül a zöldhulladék 
gyűjtésével kapcsolatban márciustól szeptemberig terjedő valamennyi hónapban egy-egy, 
összesen 9 kiegészítő gyűjtési napot/alkalmat kíván igénybe venni a 2022. évben, amely 
tekintetében a 2022. évre nézve megbízza a DTKH Duna-Tisza Közi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t (6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz, 
adószám: 12564392-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-131340). A vállalkozási díj: 400.000 
Ft+ÁFA/alkalom (a 2022. évre számolva mindösszesen: 3.600.000 Ft+ÁFA), amely az 
alábbi tételekből tevődik össze: 
a) 2 db gyűjtőjármű rendelkezésre állási díja: 120.000 Ft/nap/autó, összesen nettó: 

240.000 Ft/nap 
b) hulladékkezelési díj: 10 Ft/kg, azaz 80.000 Ft/8 tonna/autó: mindösszesen nettó 

160.000 Ft/nap. 
2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés aláírására és 

felhatalmazza annak aláírására. 
3.) úgy dönt, hogy a 100 %-os tulajdonában lévő Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-n 

keresztül a 2022. évben többlethulladékzsákok lakosság számára történő könnyebb 
hozzáférhetőséget kíván biztosítani.  

4.) felkéri az ügyvezetőt, hogy a 3.) pontban meghatározottak alapján tegye meg a szükséges 
intézkedéseket és 2022. február 1. napjától kezdődően biztosítsa a lakosok számára a 
többlet zöldhulladékzsákokhoz való könnyebb hozzáférést, elérhetőséget, amelyhez vegye 
fel a kapcsolatot a DTKH Nonprofit Kft-vel. 

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

28/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2.) úgy dönt, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretén belül a zöldhulladék 

gyűjtésével kapcsolatban márciustól szeptemberig terjedő valamennyi hónapban egy-egy, 
összesen 9 kiegészítő gyűjtési napot/alkalmat kíván igénybe venni a 2022. évben, amely 
tekintetében a 2022. évre nézve megbízza a DTKH Duna-Tisza Közi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t (6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz, 
adószám: 12564392-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-131340). A vállalkozási díj: 400.000 
Ft+ÁFA/alkalom (a 2022. évre számolva mindösszesen: 3.600.000 Ft+ÁFA), amely az 
alábbi tételekből tevődik össze: 
c) 2 db gyűjtőjármű rendelkezésre állási díja: 120.000 Ft/nap/autó, összesen nettó: 

240.000 Ft/nap 
d) hulladékkezelési díj: 10 Ft/kg, azaz 80.000 Ft/8 tonna/autó: mindösszesen nettó 

160.000 Ft/nap. 
5.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés aláírására és 

felhatalmazza annak aláírására. 
6.) úgy dönt, hogy a 100 %-os tulajdonában lévő Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-n 

keresztül a 2022. évben többlethulladékzsákok lakosság számára történő könnyebb 
hozzáférhetőséget kíván biztosítani.  

7.) felkéri az ügyvezetőt, hogy a 3.) pontban meghatározottak alapján tegye meg a szükséges 
intézkedéseket és 2022. február 1. napjától kezdődően biztosítsa a lakosok számára a 
többlet zöldhulladékzsákokhoz való könnyebb hozzáférést, elérhetőséget, amelyhez vegye 
fel a kapcsolatot a DTKH Nonprofit Kft-vel. 

 
Határidő: 1.)-4.) azonnal és folyamatos 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester, 3.)---, 4.) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
 
Napirend tárgya: 
4.8. Tárgy: Döntés az ócsai 1449 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan térítésmentes használatba 
adásáról 
 
Bukodi Károly polgármester: Küldött az általános iskola igazgató asszonyának egy pályázati 
kiírást, melyet visszajelzése szerint örömmel fogadott és szívesen indulnának a pályázaton, ehhez 
van szükség a Képviselő-testület hozzájárulására. Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a 
következőre: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) hozzájárul az Iskolakerti Alapozó Alprogram IV. ütemébe jelentkező Ócsa Halászy 

Károly Általános Iskola oktatási intézmény részére ahhoz, hogy iskolakert kialakítása és 

fenntartása céljából az Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 

1449 hrsz.  alatt nyilvántartott ingatlan területét térítésmentesen használja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a mellékleten csatolt „Hozzájáruló nyilatkozat 

területhasználathoz” elnevezésű dokumentum aláírására. 

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

29/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) hozzájárul az Iskolakerti Alapozó Alprogram IV. ütemébe jelentkező Ócsa Halászy 

Károly Általános Iskola oktatási intézmény részére ahhoz, hogy iskolakert kialakítása és 

fenntartása céljából az Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 

1449 hrsz.  alatt nyilvántartott ingatlan területét térítésmentesen használja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a mellékleten csatolt „Hozzájáruló nyilatkozat 

területhasználathoz” elnevezésű dokumentum aláírására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
4.9. Tárgy: Döntés az Ócsai Rendőrőrs területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak 
2021. évi jutalmazásáról 
 
Bukodi Károly polgármester: Jegyző úr a Gazdasági Bizottság ülésén már biztosan Alsónémedi 
polgármestere kereste meg azzal, hogy a 3 település Alsónémedi, Bugyi és Ócsa jutalmazzák a 
területen szolgálatot teljesítő rendőröket. Két millió forintot osztottak szét lakosságarányosan a 
három település között. Őt pedig felkérték arra, hogy a három határozattal keresse fel az 
őrsparancsnokot, aki ezeket eljuttatja a megyéhez. 
 
dr. Gallai Zoltán képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre: Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

1.) támogatja, hogy Ócsa Város Önkormányzata, Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata, 
valamint Bugyi Nagyközség Önkormányzata együttműködve az Ócsa Rendőrőrs területén 
szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak és őrsparancsnok (összesen: 7 fő) részére a 2021. 
évben nyújtott lelkiismeretes munkájuk elismeréseként összesen 2.000.000 Ft 
keretösszegű jutalmat állapítsanak meg, településenként lakosságszámarányosan a Pest 
Megyei Rendőr-Főkapitánysággal megkötésre kerülő támogatási szerződés alapján. Ennek 
értelmében Ócsa Város Önkormányzatára háruló rész lakosságszámarányosan 900.000 Ft, 
amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében foglalt Képviselő-testületi 
keret terhére biztosítja. A megkötendő támogatási szerződésben rögzíteni kell, hogy az 
összeg kizárólag az Ócsa városában szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak és 
őrsparancsnok (összesen: 7 fő) 2021. évi munkájának elismeréseként megállapított 
jutalom kifizetésére használható fel.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt támogatási szerződés aláírására. 
3.) felkéri a Polgármestert, hogy a hozzájárulás összegéről és kifizetésének rendjéről 

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

30/2022. (I. 26.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) támogatja, hogy Ócsa Város Önkormányzata, Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata, 
valamint Bugyi Nagyközség Önkormányzata együttműködve az Ócsa Rendőrőrs területén 
szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak és őrsparancsnok (összesen: 7 fő) részére a 2021. 
évben nyújtott lelkiismeretes munkájuk elismeréseként összesen 2.000.000 Ft 
keretösszegű jutalmat állapítsanak meg, településenként lakosságszámarányosan a Pest 
Megyei Rendőr-Főkapitánysággal megkötésre kerülő támogatási szerződés alapján. Ennek 
értelmében Ócsa Város Önkormányzatára háruló rész lakosságszámarányosan 900.000 Ft, 
amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében foglalt Képviselő-testületi 
keret terhére biztosítja. A megkötendő támogatási szerződésben rögzíteni kell, hogy az 
összeg kizárólag az Ócsa városában szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak és 
őrsparancsnok (összesen: 7 fő) 2021. évi munkájának elismeréseként megállapított 
jutalom kifizetésére használható fel.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt támogatási szerződés aláírására. 
3.) felkéri a Polgármestert, hogy a hozzájárulás összegéről és kifizetésének rendjéről 

tájékoztassa Kocsis István r. alezredes Urat. 
 
Határidő: 1.)-3.) azonnal 
Felelős: 1.)-3.) polgármester 
 
A napirendek megtárgyalását követően a polgármester zárt ülést rendelt el. 
 

k.m.f. 
 
 

 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


