1/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 13-i
rendkívüli nyílt ülésen.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 11 fı képviselı.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Tisztelettel köszöntöm képviselı-társaimat és
megjelent vendégeinket a 2011. január 13-án tartandó rendkívüli testületi ülésen! Minden
képviselı-társam elıtt ott vannak a napirendi pontok. A képviselı-testület
határozatképes. Javaslom a 2. számú (A Városi Gyámhivatalban plusz 1 fı hivatásos
gondnok alkalmazásának engedélyezése) és az 5. számú (Az aljegyzı közszolgálati
jogviszonyának megszüntetése) napirendi pont levételét. A képviselıknek kiosztásra
került az 1. (A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 53/2010. (XII. 15.)
önkormányzati rendelet módosítása) és 4. számú (Jegyzı közszolgálati jogviszonyának
megszőntetése) elıterjesztés. Az eredeti sorrend szerint tárgyalnánk a mai anyagot.
Kérem a testület döntését!
A jelenlévı 11 fı képviselı – egyhangú szavazattal - az alábbi napirendi pontokat
fogadta el a következı módosításokkal: 2. számú (A Városi Gyámhivatalban plusz 1 fı
hivatásos gondnok alkalmazásának engedélyezése), 5. számú (Aljegyzı közszolgálati
jogviszonyának megszőntetése) napirendi pontok levétele, 4/új (Budakeszi Város
Polgármesteri Hivatal jegyzıjének helyettesítésérıl) napirend felvétele.

NAPIRENDI PONTOK
Tárgy
1. A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 53/2010. (XII. 15.)
önkormányzati rendelet módosítása
3. A Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratának módosítása
4. Budakeszi
Város
Polgármesteri
Hivatal
jegyzıjének
helyettesítésérıl
Zárt ülés
4/b Jegyzı közszolgálati jogviszonyának megszőntetése
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Tárgyalási szünetet rendelek el.
(A tárgyalási szünet után folytatódott a testületi ülés.)
(Pataki Judit tárgyalási szünet alatt távozott, jelen van 10 fı képviselı.)

Elıadó

Polgármester
Polgármester
Polgármester

Polgármester
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1. napirendi pont
Tárgy: A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 53/2010. (XII. 15.) önkormányzati
rendelet módosítása
Elıadó: Polgármester
(írásos elıterjesztés mellékelve)
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Kérem a testület döntését – a módosítással együtt – a
rendeletrıl!
A jelenlévı 10 fı képviselı – a módosításokkal együtt – egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének
1/2011. (I.13.) önkormányzati rendelete
Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló
53/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a költségvetési
gazdálkodás folyamatosságnak biztosítsa érdekében Budakeszi Város Önkormányzat
2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 53/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendeletet
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
Az R 7.§-a a következı (2)-(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A képviselı-testület a jegyzı részére 13 havi illetményének megfelelı összegő
jutalom kifizetését engedélyezi, melynek fedezetét a 2011. évi költségvetésben tervezi.
(3) A képviselı-testület az aljegyzı részére 2 havi illetményének megfelelı összegő
jutalom kifizetését engedélyezi, melynek fedezetét a 2011. évi költségvetésben tervezi.
(4) A képviselı-testület a Gyámhivatalban egy fı hivatásos gondnok foglalkoztatására
2011. január 1-tıl fedezetet biztosít, melynek fedezetét a 2011. évi költségvetésben
tervezi.”
2.§
Ez az önkormányzati rendelet 2011. január 13. napján lép hatályba.
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3. napirendi pont
Tárgy: Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Elıadó Polgármester
(írásos elıterjesztés mellékelve)
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Kérem a testület döntését!
A jelenlévı 10 fı képviselı egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2011. (I. 13.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a fenntartásában mőködı Széchenyi Általános
Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 5. számú
módosító okiratát 2011. február 15-ei hatállyal melléklet szerint elfogadja.
Határidı: 2011. február 15.

Felelıs: polgármester

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Most következne a zárt ülés, ahol egy napirendi
pontunk van. Kérdezem kedves vendégünket, hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen való
tárgyaláshoz?
Garainé dr. Szelenczy Gabriella, Herceghalom jegyzıje: Hozzájárulok a nyílt üléshez.

4/a napirendi pont
Tárgy: Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal jegyzıjének helyettesítésérıl
Elıadó: Polgármester
(írásos elıterjesztés mellékelve9
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Jegyzı asszony bejelentése alapján tartós távollétre
számíthatunk és ez alatt a hivatal mőködése és az aláírások bonyolítása érdekében
mindenképpen meg kell oldani a Polgármesteri Hivatalban a jegyzı asszony
helyettesítését. A közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint ebben az esetben, miután
aljegyzı asszony várandós kismama és várhatóan ı is tartósan távol lesz februártól, ezért
ebben a helyzetben a megoldás az, hogy a jegyzı helyettesítésérıl egy másik település
jegyzıje gondoskodhat. Felvettük a kapcsolatot Herceghalom községgel, ott megkerestük
Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyzı asszonyt, aki azonnal elfogadta a felkérésünket.
Kérem a jegyzı asszonyt, hogy pár szóban mutatkozzon be!
Garainé dr. Szelenczy Gabriella: 1986-ban végeztem a jogi egyetemen. Utána bírósági
fogalmazó voltam. Pécsi származású vagyok, Pécsen éltem még 10 évvel ezelıtt. 1996tól töltök be jegyzıi állást. Elıször Baranya megyében, Pellérden, illetve egy
körjegyzıségen voltam jegyzı. 10 éve, amikor felköltöztünk Budaörsre, akkor egy évi
Fejér megyében, Kajászon voltam jegyzı. 9. éve pedig Herceghalomban vagyok
kinevezve.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Jegyzı asszony heti egy napot helyettesítene
Budakeszin és a képviselı-testületi ülések napján is itt lenne velünk. A határozati javaslat
2. pontjában van egy kipontozott rész: A helyettesítési díj mértéke idıarányosan
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Herceghalom Község jegyzıje illetményének 50%-a. Kérem a testület döntését – a
módosítással együtt – a határozati javaslatról!
A jelenlévı 10 fı képviselı – módosítással együtt – az alábbi határozatot hozta:
2/2011. (I. 13.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Herceghalom Község Képviselıtestületével kötendı megállapodás alapján 2011. február 1-tıl a jegyzı és az aljegyzı
tartós távollétének ideje alatt a jegyzı helyettesítésérıl Herceghalom Község
Polgármesteri Hivatalának jegyzıjével, Garainé dr. Szelenczy Gabriellával, kíván
gondoskodni az alábbi feltételekkel:
1. A helyettesítés heti egy alkalommal Budakeszi Város Polgármesteri Hivatalában
történı munkavégzéssel, valamint a képviselı-testületi üléseken való részvétellel
teljesül Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal jegyzıjének tartós távolléti ideje
alatt.
2. A helyettesítési díj mértéke a Ktv. 49/B § (1) bekezdése alapján idıarányosan
Herceghalom Község jegyzıje illetményének 50%-a.
Határidı: 2011. február 1.

Felelıs: polgármester

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A testületi ülést zárt ülés keretében folytatjuk.
(Zárt ülés után ismételten nyílt üléssel folytatódott az ülés.)
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A képviselı-testület zárt ülés keretében az alábbi
határozatot hozta:
1. Budakeszi Város Képviselı-testülete elfogadja Majorné dr. Stahácz Éva jegyzı
közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történı megszőntetését 2011.
március 15-i határidıvel.
2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt megállapodás
aláírására.
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom!

k. m. f.

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília
polgármester

Czifra Zsuzsanna
jegyzıkönyv-hitelesítı

Majorné dr. Stahácz Éva
jegyzı

Tóth Gábor
jegyzıkönyv-hitelesítı

