3/2011
JEGYZİKÖNYV
Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én 10
órától megtartott testületi ülésén.
Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint

(Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, jelen van 10 fı képviselı)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait,
jelenlévı vendégeinket és a televízió nézıit. A 2011. január 25-i képviselı-testületi ülést
megnyitom. Jelen lévı képviselık: Bakács Edit Bernadett, Bánhidi László, dr. Csutoráné
dr. Gyıri Ottília, Odri Ágnes, Ohr Alajos, Pataki Judit, Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos
Péter, Tóth Gábor, Tömösi Attila, tehát a képviselı-testület 10 fıvel jelen van.
Tisztelettel köszönöm a Német Önkormányzat elnökét Schrotti János urat. Tisztelettel
köszöntöm a helyettesítı jegyzı asszonyt Garainé dr. Szelenczy Gabriellát.
A napirendi pontokkal kapcsolatos javaslataim: 34. napirendi pontként felvételre
javaslatom a helyettesítı jegyzı asszony eskütételét. 35. napirendi pontként felvételre
javaslom a „Régi hivatalépület bontásából származó térkı burkolat Pátyi úti
járdajavításra történı felhasználása” címő napirendi pontot. A 34. napirendi pontot elsı
napirendi pontként, a 35. napirendi pontot utolsó napirendi pontként javaslom besorolni.
Levételre javaslom a 6/c napirendi pontot (Védınıi körzetek megállapításáról szóló
rendelet) és a 12. napirendi pontot (Keszivíz Kft által az elmúlt években megvalósított
szennyvízcsatornák sorsa). Javaslom a 19. napirendi pont (Tájékoztató az elsıs német
osztályokról a 2010/2011. tanévben) zárt ülések közé való besorolását, a zárt ülésen belül
utolsó napirendi pontként. A testületi ülést az eskütétellel kezdjük, majd zárt üléssel
folytatjuk. Szavazásra bocsátom a napirendi pontok elfogadását az elhangzott
módosításokkal együtt.
A jelenlévı 10 fı képviselı egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a felvételre kerüljön a
34. napirendi pont (Garainé dr. Szelenczy Gabriella helyettesítı jegyzı eskütétele),
melyet elsı napirendi pontként tárgyal, valamint a 35. napirendi pont (Régi
hivatalépület bontásából származó térkı burkolat Pátyi úti járdajavításra történı
felhasználása) melyet utolsó napirendi pontként tárgyal. Levételre kerül a 6/c
napirendi pont (Védınıi körzetek megállapításáról szóló rendelet) és a 12. napirendi
pont (Keszivíz Kft által az elmúlt években megvalósított szennyvízcsatornák sorsa). A
19. napirendi pont (Tájékoztató az elsıs német osztályokról a 2010/2011. tanévben)
zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra, a zárt ülésen belül utolsó napirendi
pontként.
A fenti módosítások alapján a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta
el:
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NAPIRENDI PONTOK
Tárgy

Elıadó

Új napirendi pont:
34. Garainé dr. Szelenczy Gabriella helyettesítı jegyzı eskütétele
6/a Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet
módosítása
6/b Az önkormányzati tulajdonú viziközmőbıl szolgáltatott ivóvíz,
illetve az önkormányzati tulajdonú víziközmő által biztosított
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról szóló
54/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
Elmaradt napirend:
395. Új védınıi állás
Új napirendek:
6/d Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
[399/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat alapján]
7.
Egyes Önkormányzati határozatok módosítása
399/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat alapján]
8.
BSzM Kft. Belsı ellenırzési jelentése és az azokban foglaltakra
intézkedési terv
9.
BVV Kft. Belsı ellenırzési jelentése és az azokban foglaltakra
intézkedési terv
10. BVV Kft-vel kötött megbízási szerzıdés
11. Budakeszi Hírmondó önkormányzati lap megjelenése
13. Mándoki János haszonbérleti szerzıdés meghosszabbítása
14. Dr. Kánai Pál telekcsere-ajánlata és haszonbérleti szerzıdés
meghosszabbítása
15. a.) Munkabér hitel felvétele
b.) folyószámla hitelkeret megnyitása
16. WNex Kft-vel kötendı szerzıdés
17. Budakeszi óvodáinak nyári mőködési rendje
18. Képviselı-testületi 2011. évi munkatervének módosítása
20. Erkel Ferenc Mővelıdési Központ 2010. évi beszámolója
21. Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2010. évi beszámolója
22. Nevelési Tanácsadási szerzıdés
23. Beszámoló a 2010. évi vagyongazdálkodási irányelvek
végrehajtásáról [445/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati
határozat alapján]
24. Teljesítménykövetelmények alapját képezı célok képviselıtestület általi megállapítása [482/2010. (XII. 14.) számú
önkormányzati határozat alapján]
25. İrzés-védelem pályázat elbírálása
26. Általános közbeszerzési tanácsadói szerzıdés
27. Budakeszi Közbiztonságért Közalapítvány mőködtetése
28. Alakuló üléssel kapcsolatos törvényességi észrevétel tárgyalása
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Polgármester

Polgármester

PVB elnöke
KKKB elnöke

Jegyzı
Jegyzı
PVB elnöke
PVB elnöke
PVB elnöke
PVB elnöke
PVB elnöke
PVB elnöke
Polgármester
Polgármester
IF Tanácsnok
OKJB elnöke
Polgármester
OKJB elnöke
OKJB elnöke
OKJB elnöke

Polgármester

Jegyzı
KKKB elnöke
Polgármester
Polgármester
Polgármester

29.

A Polgármesteri Hivatal átépítése okán történt költöztetı céggel
kötött szerzıdésrıl szóló 448/2010. (XII. 14.) számú
önkormányzati határozat felülvizsgálata
Polgármester
30. Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekrıl Polgármester
35. Régi hivatalépület bontásából származó térkı burkolat Pátyi úti
járdajavításra történı felhasználása
VK Tanácsnok
___________________________________________________________________
Zárt ülés:
31. A 3/zárt/2011. (I. 13.) számú önk. határozat módosítása
Polgármester
32. Budakeszi Hírmondó önkormányzati lap fıszerkesztıi
álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
OKJB elnöke
33. Aljegyzıi pályázat elbírálása
Polgármester
19. Tájékoztató az elsıs német osztályokról a 2010/2011. tanévben OKJB elnökh.

______________________________________________________________________
34. napirendi pont
Tárgy: Garainé dr. Szelenczy Gabriella helyettesítı jegyzı
eskütétele

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Felkérem Garainé Dr. Szelenczy Gabriella helyettesítı
jegyzıt, mondja utánam az eskü szövegét.
Garai dr. Szelenczy Gabriella letette az esküt. Az eskü letételét aláírásával hitelesítette.

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Zárt ülést rendelek el.

(Zárt ülést követıen Odri Ágnes és Tóth Gábor távozott, jelen van 8 fı)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília ismertette a zárt ülés keretében meghozott döntéseket.

(Szabó Ákos Péter távozott, Tóth Gábor visszaérkezett, jelen van 8 fı képviselı)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a 25. napirendi pont (İrzésvédelem pályázat elbírálása) elıbbre hozatalát.
A jelenlévı 8 fı képviselı egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy a 25. napirendi pont
(İrzés-védelem pályázat elbírálása) tárgyalását elıbbre hozza.
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______________________________________________________________________
25. napirendi pont
Tárgy: İrzés-védelem pályázat elbírálása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: KKKB elnöke

Somlóvári Józsefné: A 468/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozatnak eleget
téve, Budakeszi ırzés-védelmi feladatainak ellátására pályázatot írtunk ki. 4 db árajánlat
érkezett be, ebbıl 3 budapesti cégtıl és 1 Budakeszi cégtıl. A pályázati feltételeknek
teljeskörően a Figye-lı İr Kft felelt meg. Most elıször kerül bevezetésre a 24 órás ırzésvédelem és a 24 órás ügyelet, ezért is javasoltuk azt, hogy 1 évre, vagyis egy próba idıre
kössük meg a szerzıdést. A KKKB egyhangú szavazattal támogatja a Figye-lı İr Kft
pályázatát és kéri a képviselı-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 7 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
9/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete
–
Budakeszi Város közbiztonságának erısítése érdekében 24 órás
közbiztonsági-bőnmegelızési ügyelet mőködtetéséhez,
–
a Budakeszi Polgármesteri Hivatal (2092 Budakeszi, Fı u. 179. – illetve az új
Hivatal építési munkálatai alatt a 2092 Budakeszi, Szılıskert út 21. szám
alatt mőködı ideiglenes Polgármesteri Hivatal),
–
valamint egy (azaz 1) fı eligazító-biztonsági ır alkalmazására az
Okmányirodában (2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25.),
–
a Millenniumi Szobor, a Himnusz szobor, a Fı utcai park (játszótér)
tekintetében idıszakos járırözésre,
–
külön megrendelésre rendezvények biztosítása, a Mezei Mária Emlékház
idıszakos ırzés-védelmére, illetve elıre nem látható önkormányzati
ingatlanok ırzés-védelmi feladatainak ellátására
a Figye-lı İr Kft-t bízza meg a feladatok ellátásával – határozott idıtartamra –
2012. január 31-ig.
Budakeszi Város Képviselı-testülete 2011. február 1-tıl évi 7.862.400,- Ft + ÁFA
összegben állapítja meg a megbízási díjat – az ajánlat alapján – a fenti feladatok
ellátására.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ırzésvédelmi feladatok ellátására szóló megbízási szerzıdést aláírja.

Határidı: 1-3. pontra: azonnal

Felelıs: 1-3. pontra: polgármester
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Somlóvári Józsefné: A 24 órás ügyeletet mindenfajta betörés, baleset, tőz, rablás stb.
esetén lehet hívni. A defibrilátor készülék is az ügylet számán kérhetı. A telefonszám:
06-30/621-2092.
______________________________________________________________________
6/a napirendi pont
Tárgy: Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és
Elıadó: Polgármester
Mőködési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
(írásos anyag mellékelve)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A rendelet módosítása a képviselı-testület
rugalmasabb mőködését biztosítja. Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 7 mellette és 1 ellene szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének
2/2011. (I. 26.) önkormányzati rendelete
Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) rendeletét (a
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az R. 13. § (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
“(6) Amennyiben az ülés nem határozatképes, akkor azt a határozatképtelen ülést követı
15 napon belül újra össze kell hívni.
2. §
(1)
(2)

(3)

Az R. 15. § (1) bekezdésében az „írásbeli meghívóval” szövegrész helyébe az
„írásbeli meghívóval – a 16. § (4) bekezdésben foglalt kivétellel - ” szöveg lép.
Az R. 15. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) A nyilvánosság számára 1 komplett példányt – kivéve a zárt ülés anyagát – a
testületi ülés kezdetére annak helyszínén a jegyzıkönyvvezetı asztalán kell
elhelyezni.”
Az R. 15. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
“Az elıterjesztéseket a képviselı-testület ülésén papír formátumban ki lehet
osztani, amennyiban az a meghívóval együtt nem került kézbesítésre.”
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3. §
(1)

(2)
(3)

Az R. 16. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A polgármester az indítvány benyújtásától számított hat napon belül köteles a
rendkívüli ülést összehívni.
(5) Rendkívüli ülés telefon útján is összehívható, mely esetben a meghívó az ülést
megelızıen helyben kerül kiosztásra.”
Az R. 16. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(7) A rendkívüli ülésen a rendelet 30.§-a nem alkalmazható.”
Az R. 16. § (8) bekezdésében a „megkapják” szövegrész helyébe a „megkapják,
kivéve az (5) bekezdésben foglaltak esetén” szöveg lép.
4. §

Az R. 18. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(5) A testület munkatervét nyilvánosságra kell hozni.
(6) A munkatervet minden félévet követıen felül kell vizsgálni.”
5. §
Az R. 22. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(5) A zárt ülésen hozott döntésekrıl a polgármester a személyes adatok védelmérıl és a
közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló rendelkezések figyelembe vételével
tájékoztatást ad.”
6. §
Az R. 26 §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Kérdésre és interpellációra lehetıség szerint rendes ülésen kerül sor.”
7. §
Az R. 28. § (5) bekezdésében a „és az elızı ülés óta tett intézkedésekrıl” szövegrész
helyébe az „lehetıség szerint havonként a rendes ülés alkalmával” szöveg lép.
8.§
Az R. 24. § (4) bekezdésében a „csak” szövegrész helyébe az „elsıdlegesen” szöveg lép.
9. §
Hatályát veszti az R. 13. § (7) bekezdése.
Hatályát veszti az R. 15. § (2) bekezdésében a „a napirendek írásos anyagaival együtt”
szövegrész.
Hatályát veszti az R. 15. § (6) és (8) bekezdése.
Hatályát veszti az R. 19. § (5) bekezdésében a „és televízió” szövegrész.
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Hatályát veszti az R. 23. § (3) és (8)-(10) bekezdése.
Hatályát veszti az R. 24. § (10) bekezdése.
Hatályát veszti az R.39. § (3) bekezdésében a „valamint a tárgy szerint érdekelt
bizottságnak egyaránt” szövegrész.
10. §
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
______________________________________________________________________
6/b napirendi pont
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú viziközmőbıl szolgáltatott Elıadó: PVB elnöke
ívóvíz, illetve az önkormányzati tulajdonú víziközmő
által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztításés kezelés díjáról szóló 54/2005. (XII. 22.) önkormányzati
rendelet módosítása
(írásos anyag mellékelve)

Tóth Gábor: A Fıvárosi Vízmővek meghatározta az aktuális évre az ívóvíz fogyasztási
díjat, ez 182,6 Ft/m3 + ÁFA. Amennyiben ezt nem fogadja el az önkormányzat, akkor
kártérítés címén ezt ki kell, hogy egészítse. Ilyen szándék nem merült fel, ezért ez lesz az
aktuális vízdíj az alapdíjon felüli ívóvíz szolgáltatásnak.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének
3/2011. (I. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú viziközmőbıl szolgáltatott ivóvíz, illetve az
önkormányzati tulajdonú víziközmő által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról szóló 54/2005. (XII. 22.) rendelet módosításáról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az árak megállapításáról szóló
módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7 §.(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján –
figyelemmel a közmőves ivóvízellátásról és közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló
38/1995. (IV. 5.) Kormányrendeletben foglaltakra – az önkormányzati tulajdonú
viziközmőbıl szolgáltatott ivóvíz, illetve az önkormányzati tulajdonú víziközmő által
biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról szóló 54/2005. (XII.
22.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
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1. §
A R. 2. § (1) bekezdésének a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul:
a) Fogyasztástól függı alapdíj:
Az alapdíj mértéke:
Nem lakossági fogyasztók részére
−
0 m³ napi átlagfogyasztás mellett évente 0,- Ft;
−
0 m³-nél nagyobb, de legfeljebb 7,5 m³ napi átlagfogyasztás mellett évente 14.544,Ft + ÁFA;
−
7,5 m³-nél nagyobb, de legfeljebb 15m³ napi átlagfogyasztás mellett évente
52.992,- Ft +ÁFA;
−
15 m³ napi átlagfogyasztás felett évente 86.544,- Ft + ÁFA
Lakossági fogyasztók részére
−
0 m³ tárgyidıszaki fogyasztás mellett az adott idıszakra vonatkozóan 0,- Ft
−
0 m³-nél nagyobb tárgyidıszaki fogyasztás mellett 154,- Ft/bekötés/hónap + ÁFA,
kizárólag lakossági fogyasztók esetében
b) Alapdíjon felüli nem lakossági ivóvíz-fogyasztási díj: 195,20 Ft/m³ + ÁFA
Alapdíjon felüli lakossági ivóvíz-fogyasztási díj: 187,2 Ft/m³ + ÁFA
2. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. február 1-tıl kell
alkalmazni.
______________________________________________________________________
395. napirendi pont
Tárgy: Új védınıi állás
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: KKKB elnöke

Somlóvári Józsefné: A 6/c napirendi pont, amelyet levettünk napirendrıl, egy területi
átcsoportosításról szólt. Egy védınınek a körzetében 250 ellátott gyermeknél nem lehet
több, mert ha magasabb ez a létszám, akkor az OEP nem finanszírozza. Ez a területi
átcsoportosítás meg fog történni, és ez lehetıvé tesz még egy védınıi státusz
létrehozását. Ezt a védınıi státuszt az OEP finanszírozza, az önkormányzatnak ez plusz
kiadásba nem fog kerülni. Ezt az elıterjesztést mind a KKKB, mind a PVB megtárgyalta
és mind a két bizottság javasolja elfogadni. Nem iskola védınıi, hanem egy védınıi
státuszról van szó.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását
azzal a módosítással, hogy az 1. pontban szereplı „vagyis a 2. iskolavédını” szövegrész
törlésre kerül.
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A jelenlévı 8 fı képviselı egyhangú szavazattal elfogadta, hogy az 1. pontban szereplı
„vagyis a 2. iskolavédını” szövegrész törlésre kerüljön és az alábbi határozatot hozta:
10/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.
2.

3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete egyetért a védınıi szolgálat minıségi
javításával, egyben biztosítja a 7. védınıi státusz létrehozását 2011. április 01-tıl.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a hivatalt a szükséges engedélyezési
eljárás és az OEP finanszírozási szerzıdéskötés elıkészítésére, az Önkormányzat
SZMSZ-e, és költségvetési rendelete módosításának elıkészítésére.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert az OEP finanszírozási
szerzıdés aláírására.

Határidı: 1-3. pontra: azonnal

Felelıs: 1. és 3. pontra: polgármester
2. pontra: jegyzı

______________________________________________________________________
6/d napirendi pont
Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
[399/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat alapján]
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Jegyzı

Dr. Makai Katalin: Kérem, hogy a rendelet-tervezet 2. § (2) bekezdésében szereplı „4.
§ (2) bekezdésében” szövegrész helyébe „4. § (3) bekezdésében” szövegrész kerüljön.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását
azzal a módosítással, hogy a 2. § (2) bekezdésében szereplı „4. § (2) bekezdésében”
szövegrész helyébe „4. § (3) bekezdésében” szövegrész kerül.
A jelenlévı 8 fı képviselı egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a 2. § (2) bekezdésében
szereplı „4. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe „4. § (3) bekezdésében” szövegrész
kerüljön, és az alábbi rendeletet alkotta:
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének
4/2011. (I. 26.) önkormányzati rendelete
egyes feladat-kiszervezéssel kapcsolatos tárgyú önkormányzati rendeletek
módosításáról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
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1. §
Hatályát veszti a lakásvásárlás, építés és építési munkák helyi támogatása, az elsı
lakáshoz jutók támogatásáról szóló 5/1991. (III. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (8)
bekezdésében az „Önkormányzati Iroda” szövegrész.
2. §
(1)

(2)

A helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település
tisztaságáról, valamint az ültetési /telepítési/ távolságról szóló 43/1996. (XII. 30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Környezetvédr.) 2. § (4) bekezdésében, 3.
§ (1) bekezdésének a) pontjában, 4. § (2) bekezdésében és 6. § (3) bekezdésében a
„GAMESZ” szövegrész helyébe a „Budakeszi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaság Kft.” szöveg lép.
A Környezetvédr. 4. § (3) bekezdésében a „GAMESZ-tól” szövegrész helyébe a
„Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaság
Kft.-tıl” szöveg lép.
3. §

(1)

(2)

(3)
(4)

A beruházásokról szóló 14/1997. (V. 05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Beruhr.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A tervezıi, kivitelezıi, lebonyolítói számlák ellenırzését a beruházó
megbízásából külsı szervezet végzi.”
A Beruhr. 10. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„10. § A beruházás lebonyolítója az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
társaság.”
Hatályát veszti a Beruhr. 12. § (2) bekezdésében a „(Beruházási Osztály és
Pénzügyi Iroda).”
A Beruhr. 13. § (1) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztály”
szövegrész helyébe a „Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt
Felelısségő Társaság Kft.” szöveg lép.
4. §

(1)

(2)

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek víz- és csatornadíjának a bérlık általi megfizetésérıl szóló 39/1997.
(XII. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ölvcsr.) 3. § (2) bekezdésében a
„Budakeszi Gazdasági Mőszaki Ellátó Szolgáltató Szervezet (továbbiakban:
GAMESZ)” szövegrész helyébe a „Budakeszi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaság Kft.” szöveg lép.
Az Ölvcsr. 3. § (4) bekezdésében a „GAMESZ” szövegrész helyébe a „Budakeszi
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaság Kft.” szöveg
lép.
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5. §
Az utca név- és házszámtáblákról szóló 33/2000. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 6. §
(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Az utcai névtáblák elhelyezésérıl a Budakeszi Önkormányzata a Budakeszi
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaság Kft. útján
gondoskodik.”
6. §
Az önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, a
lakbérek mértékérıl szóló 14/2002. (IV. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (4)
bekezdésében a „GAMESZ” szövegrész helyébe a „Budakeszi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaság Kft.” szöveg lép.
7. §
(1)

(2)
(3)

Hatályát veszti a Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Szmsz) 58. § (4) bekezdésében az „beruházási osztályvezetı” szövegrész.
Hatályát veszti az Szmsz. 67. § (5) bekezdése.
Az Szmsz 15. melléklete II. pont d) alpontjában a „GAMESZ-szal” szövegrész
helyébe a „Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelısségő
Társaság Kft.-vel” szöveg lép.
8. §

(1)

(2)

(3)

A nemzeti, városi és egyéb ünnepek méltó megünneplésérıl és a közterületek
lobogózásáról szóló 16/2004. (IV. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Lobogór.) 2. § (1) bekezdésében a „Budakeszi Önkormányzat Gazdasági Mőszaki
Ellátó Szolgálat szervezete (GAMESZ)” szövegrész helyébe a „Budakeszi
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaság Kft.” szöveg
lép.
A Lobogór. 2. § (2) bekezdésében és a 4. § (3) bekezdésében a „GAMESZ”
szövegrész helyébe a „Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt
Felelısségő Társaság Kft.” szöveg lép.
A Lobogór. 3. § (1) bekezdésében a „GAMESZ-nak” szövegrész helyébe a
„Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaság
Kft.-nek” szöveg lép.
9. §

(1)

A városi piac mőködési rendjérıl szóló 44/2004. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban Piacr.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) Budakeszi Önkormányzat a piac üzemeltetésérıl saját tulajdonában álló
gazdasági társasága, a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt
Felelısségő Társaság Kft. útján gondoskodik.
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(2)

(3)

A Piacr. 2. § (3) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (3) és (5) bekezdésében
a „GAMESZ” szövegrész helyébe a „Budakeszi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaság Kft.” szöveg lép.
A Piacr. 6. § (1) bekezdésében a „GAMESZ-szal” szövegrész helyébe a „Budakeszi
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaság Kft.-vel”
szöveg lép.
10. §

A helyi állattartásáról szóló 28/2006. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 16. § (5)
bekezdésében a „Gazdasági Mőszaki Ellátó Szolgáltató Szervezet (továbbiakban:
GAMESZ)” szövegrész helyébe a „Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Korlátolt Felelısségő Társaság Kft.” szöveg lép.
11. §
(1)

(2)
(3)
(4)

Hatályát veszti a Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 17/2007. (VI. 1. ) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Phszmsz) 6. § (3) bekezdés c) pontjában a „Beruházási
Osztályt, valamint” szövegrész.
Hatályát veszti a Phszmsz. 6. § (4) bekezdésében a „valamint a Beruházási
Osztály” szövegrész és a „és a Beruházási Osztály” szövegrész.
Hatályát veszti a Phszmsz. 7. § (3) bekezdésének b) pontja.
A Phszmsz. 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
12. §

A reklámhordozók és hirdetı berendezések elhelyezésérıl szóló 45/2008. (XI. 13.)
önkormányzati rendelet 4. § (11) bekezdésében és 9. § (4) bekezdésében a „GAMESZ”
szövegrész helyébe a „Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt
Felelısségő Társaság Kft.” szöveg lép.
13. §
Ez az önkormányzati rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba.
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1. melléklet a 4/2011. (I. 26.) számú önkormányzati rendlelethez
„5. számú melléklet a 17/2007. (VI. 1. ) önkormányzati rendelethez
A szervhez rendelt költségvetési szervekkel kapcsolatos szabályozás
1.1 A szervhez tartozó önállóan mőködı gazdálkodó költségvetési szerv:
Az önállóan mőködı
A részben önállóan gazdálkodó szervnél pénzügyiköltségvetési szerv/egység
gazdálkodási tevékenységet ellátó személyek
megnevezése
munkaköre
Feladata
foglalkoztatási jellege
- Bölcsıde
Intézményvez.
közalkalmazott
- HÍD Családsegítı és
„
közalkalmazott
Gyermekjóléti Intézményi
Társulás
- Pitypang Óvoda
„
közalkalmazott
- Szivárvány Óvoda
„
közalkalmazott
- Czövek Erna Zeneiskola
„
közalkalmazott
- Könyvtár és Információs Kp.
„
közalkalmazott
1.2 A szervhez tartozó önállóan mőködı és gazdálkodó gazdálkodó költségvetési szerv:
Az önállóan mőködı és
Az önállóan gazdálkodó szervnél pénzügyi-gazdálkodási
gazdálkodó költségvetési
tevékenységet ellátó személyek
szerv/egység megnevezése
munkaköre
Feladata
foglalkoztatási jellege
- Széchenyi István Általános Intézményvezetı, Intézményvez. Közalkalmazott
Pénzügyi gazd.
Iskola
tev.

-

Nagy Sándor József
Gimnázium

-

Polgármesteri Hivatal

Gazdasági vezetı Pénzügyi gazd.
tev.
Intézményvezetı, Intézményvez.
Pénzügyi gazd.
tev.
Gazdasági vezetı Pénzügyi gazd.
tev.
Jegyzı
Hivatal vez.
Polgármester
Hivatal
irányítása a
jegyzı
vezetésével
Pénzügyi
Pénzügyi gazd.
Irodavezetı
tev.
Osztályvezetı
Pénzügyi gazd.
tev.
Ügyintézı I-VI.
Pénzügyi gazd.
tev.
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Közalkalmazott

Közalkalmazott
Köztisztviselı
Köztisztviselı

Köztisztviselı
Köztisztviselı
Köztisztviselı

______________________________________________________________________
7. napirendi pont
Tárgy: Egyes önkormányzati határozatok módosítása
[399/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat alapján]
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Jegyzı

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Javaslom a határozati javaslat kiegészítését az alábbi
2. ponttal: Budakeszi Város Képviselı-testület felkéri a tanácsnokokat, hogy a határozat
1. pontjában lévı határozatok felülvizsgálatáról tájékoztassa a képviselı-testületet a
következı testületi ülésén.
A jelenlévı 8 fı képviselı egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati javaslat 2.
pontja a következı legyen: Budakeszi Város Képviselı-testület felkéri a tanácsnokokat,
hogy a határozat 1. pontjában lévı határozatok felülvizsgálatáról tájékoztassa a
képviselı-testületet a következı testületi ülésén, és az alábbi határozatot hozta:
11/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2011. február 1-jét követıen a
mellékletben szereplı határozatok végrehajtásának felelıse a továbbiakban a
Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.. A határozatokat - az átadást
megelızıen – a tárgy szerint felelıs tanácsnokok felülvizsgálják.
Budakeszi Város Képviselı-testület felkéri a tanácsnokokat, hogy a határozat 1.
pontjában lévı határozatok felülvizsgálatáról tájékoztassa a képviselı-testületet a
következı testületi ülésén.

Határidı: 1. pontra: 2011. február 1.
2. pontra: 2011. februári képviselı-testületi ülés
Felelıs: 1. pontra: BVV Kft vezetıje
2. pontra: tanácsnokok
______________________________________________________________________
8. napirendi pont
Tárgy: BSzM Kft. belsı ellenırzési jelentése és az azokban
foglaltakra intézkedési terv
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A PVB hosszasan tárgyalta a BSzM Kft belsı
ellenırzésérıl szóló jelentést. Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
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1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete elfogadja a belsı ellenır által készített
jelentést a 2010. évi ellenırzési programban szereplı BSZM Kft. pénzügyiszabályszerőségi ellenırzését.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BSZM Kft. ügyvezetı igazgatóját,
hogy a mellékelt intézkedési tervben elıírt feladatokat az abban foglalt határidıre
maradéktalanul hajtsa végre.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1. pontra: jegyzı
2. pont: BSZM Kft ügyvezetıje

______________________________________________________________________
9. napirendi pont
Tárgy: BVV Kft. belsı ellenırzési jelentése és az azokban
foglaltakra intézkedési terv
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A PVB hosszasan tárgyalta a BVV Kft belsı
ellenırzésérıl szóló jelentést. Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
13/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete elfogadja a belsı ellenır által készített
jelentést a 2010. évi ellenırzési programban szereplı BVV Kft. pénzügyiszabályszerőségi ellenırzését.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetı igazgatóját,
hogy a mellékelt intézkedési tervben elıírt feladatokat az abban foglalt határidıre
maradéktalanul hajtsa végre.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1. pontra: jegyzı
2. pontra: BVV Kft ügyvezetıje

______________________________________________________________________
10. napirendi pont
Tárgy: BVV Kft-vel kötött megbízási szerzıdés
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Úgy tőnik, hogy a Pénzügyi Bizottság által javasolt
elemek a szerzıdésben nem kerültek átvezetésre. Ezért javaslom, hogy a határozati
javaslat 4. pontja a következı legyen: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Városfejlesztési
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és Városüzemeltetési Kft közötti új Megbízási Szerzıdés egészüljön ki a Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén elhangzott azon módosításokkal, amelyet a jelen
határozat 3. pontja nem tartalmaz.
A jelenlévı 8 fı képviselı egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozat 4. pontja a
következı legyen: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Kft közötti új Megbízási Szerzıdés egészüljön ki a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Bizottság ülésén elhangzott azon módosításokkal, amelyet a jelen határozat 3. pontja
nem tartalmaz, és az alábbi határozatot hozta:
14/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete elfogadja Budakeszi Város Önkormányzata és
a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. közötti új Megbízási
Szerzıdést.
Budakeszi Város Képviselı-testülete egyúttal hatályon kívül helyezi a 299/2009.
(VII. 28.) számú önkormányzati határozatát, mely a Budakeszi Város
Önkormányzat és a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft (a
továbbiakban: BVV Kft.) között kötendı Megbízási Szerzıdésrıl szól. Szerzıdı
félként elismeri a 2009. július 29-én aláírt Megbízási szerzıdés megszőnését.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban
megjelölt szerzıdés aláírására az alábbi módosításokkal:
A III/3.ponthoz 2.bekezdés az alábbival egészül ki:
„A Megbízó által átruházott megbízói érdekek szerinti projektmenedzsment
feladatok elvégzése, melynek lényeges elemei a határidık betartásának felelıssége,
költségkeretek betartásának felelıssége, a projekt tartalmi elemeinek tervezett
minıségben való elvégeztetése, a projekt során a Megbízó és Vállalkozó felé a
kommunikáció megszervezése, egyeztetések szervezése, illetve elıkészítése,
projektjelentések készítése a Megbízó számára.”

4.

A V/2.pontban az alábbi javítás szükséges:
„…. azonban erre is vonatkozik a V.1.pontban írt szabály, …..”
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Budakeszi
Város Önkormányzata és a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft
közötti új Megbízási Szerzıdés egészüljön ki a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Bizottság ülésén elhangzott azon módosításokkal, amelyet a jelen határozat 3.
pontja nem tartalmaz.

Határidı: 1-4. pontra: azonnal

Felelıs: 1-4. pont: polgármester

16

______________________________________________________________________
11. napirendi pont
Tárgy: Budakeszi Hírmondó önkormányzati lap megjelenése
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Tóth Gábor: Az önkormányzatnak a Budakeszi Hírmondó egy elég költséges
vállalkozása. Szeretnénk ezt minél inkább rentábilissá tenni, olyan pénzügyi feltételek
közé szorítani, ami már vállalható, illetve fenntartható. Ennek érdekében fél évre
határoztunk meg feladatot a Hírmondó számára. Negyedév múlva egy köztes értékelést
fogunk kérni, félév múlva pedig új döntést fogunk hozni arról, hogy milyen további
teendı van, vagy milyen jövıt látunk a Hírmondónak. Az egyik legdrágább
információközlı eszköz, ennél már van sok olcsóbb megoldás is.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

A jelenlévı 8 fı képviselı egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.
3.

4.

5.

Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a korlátozott pénzügyi
lehetıségek függvényében a Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat megjelenési
formáját 6 hónapra – 2011. évi februári számtól a 2011. évi júliusi számig egyszeri
alkalomra - a 166/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat fenntartása
mellett, az alábbiak szerint jóváhagyja:
Méret: A/4
Terjedelem: 16 + 4 oldal borító
Papírminıség: belívek 70 g-os ofszet papír, borító 115 g-os fényes mőnyomó
Színek száma: belívek 1 + 1 szín (fekete-fehér), borító 4 + 4 szín + lakk (fényes
színes)
Kivitel: irkafőzve
Példányszám: 5500 db
Budakeszi Város Képviselı-testülete az 1. pontban megjelölt formátumváltozással
kapcsolatos költségre 5.000.000.- Ft-ot a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az Erkel Ferenc Mővelıdési
Központot, mint lapkiadót, valamint dr. Illisz Lászlót, mint fıszerkesztıt, hogy a 6
hónapra történı megjelentetés tapasztalatairól a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Bizottság 2011. júniusi ülésén számoljon be és tegyen javaslatokat a további
megjelentetésre.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri Erkel Ferenc Mővelıdési Központot,
hogy a lapkiadással kapcsolatos szolgáltatások megrendelésére (pl.: nyomdai
munkák, terjesztés stb.) 2011. évben új árajánlatok bekérését követıen kerüljön
sor.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az Erkel Ferenc Mővelıdési
Központot, mint lapkiadót, valamint dr. Illisz Lászlót, mint fıszerkesztıt, hogy a
17

hirdetésszervezés megkezdése után számoljanak be a tapasztalatokról, és
amennyiben szükséges, a lap megjelenésére tegyenek végleges javaslatot.
Határidı: 1. pontra: 2011. június 1.
2. pontra: 2011. évi költségvetés
3. pontra: 2011. júniusi PVB ülés

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

4. pontra: azonnal
5. pontra: március 31.

3. és 5. pontra: EFMK vezetıje,
Hírmondó fıszerkesztıje
4. pontra: EFMK vezetıje

______________________________________________________________________
13. napirendi pont
Tárgy: Mándoki János haszonbérleti szerzıdés meghosszabbítása Elıadó: PVB elnöke
(írásos anyag mellékelve)

Tóth Gábor: Egy évre kívánunk szerzıdést kötni, nem 5 évre, nyilván azzal a
szándékkal, hogy továbbra is szándékunkban áll fenntartani ezt a szerzıdést. Egy év után
szeretnénk újragondolni, hogy az adott körülményekhez tudjuk igazítani a szerzıdést.
Somlóvári Józsefné képviselıtársam vállalta, hogy tárgyalásokat folytat ebben az
ügyben.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom, hogy a határozati javaslatban
szereplı „öt évre” szövegrész helyébe „egy évre” szövegrész lépjen, valamint az alábbi
2. ponttal egészüljön ki: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Közbiztonsági,
Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság elnökét, hogy a szerzıdés újragondolása
érdekében kezdje meg a tárgyalásokat.
A jelenlévı 8 fı képviselı egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati
javaslatban szereplı „öt évre” szövegrész helyébe „egy évre” szövegrész lépjen,
valamint az alábbi 2. ponttal egészüljön ki: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri
a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság elnökét, hogy a szerzıdés
újragondolása érdekében kezdje meg a tárgyalásokat, és az alábbi határozatot hozta:
16/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

Budakeszi Város Képviselı-testülete az eddigi bérlı Mándoki János kérésére a
067/15, 18, 079/20, 23, 24, 25 hrsz-ú szántókat további egy évre bérbe adja.
15 000.-Ft/ha + Áfa induló bérleti díjjal, egyebekben változatlan feltételekkel.
Amennyiben a mezıgazdasági támogatás rendszere megváltozik, a bérleti díj újra
meghatározásra kerülhet. Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerzıdés
aláírására.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és
Közellátási Bizottság elnökét, hogy a szerzıdés újragondolása érdekében kezdje
meg a tárgyalásokat.
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Határidı: 1. pontra: azonnal
2. pontra: 2011. december 31.

Felelıs: 1. pontra: polgármester
2. pontra: KKKB elnöke

______________________________________________________________________
14. napirendi pont
Tárgy: Dr. Kánai Pál telekcsere-ajánlata és haszonbérleti
szerzıdés meghosszabbítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom, hogy a határozati javaslatban
szereplı „öt évre” szövegrész helyébe „egy évre” szövegrész lépjen, valamint az alábbi
2. ponttal egészüljön ki: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Közbiztonsági,
Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság elnökét, hogy a szerzıdés újragondolása
érdekében kezdje meg a tárgyalásokat.
A jelenlévı 8 fı képviselı egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati
javaslatban szereplı „öt évre” szövegrész helyébe „egy évre” szövegrész lépjen,
valamint az alábbi 2. ponttal egészüljön ki: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri
a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság elnökét, hogy a szerzıdés
újragondolása érdekében kezdje meg a tárgyalásokat, és az alábbi határozatot hozta:
17/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete az eddigi bérlı dr. Kánai Pál kérésére a
067/5, 8, 10, 12 hrsz-ú szántókat további öt évre bérbe adja. 25 000.-Ft/ha + Áfa
induló bérleti díjjal, egyebekben változatlan feltételekkel. Amennyiben a
mezıgazdasági támogatás rendszere megváltozik, a bérleti díj újra meghatározásra
kerülhet. Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerzıdés aláírására.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és
Közellátási Bizottság elnökét, hogy a szerzıdés újragondolása érdekében kezdje
meg a tárgyalásokat.

Határidı: 1. pontra: azonnal
2. pontra: 2011. december 31.

Felelıs: 1. pontra: polgármester
2. pontra: KKKB elnöke

______________________________________________________________________
15/a napirendi pont
Tárgy: Munkabérhitel felvétele

Elıadó: Polgármester
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(írásos anyag mellékelve)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az elızetes egyeztetésen felkértük az aljegyzı
asszonyt az elıterjesztéssel kapcsolatos körülményeknek a tisztázására.
Dr. Makai Katalin: A Munka Törvénykönyve szabályozza a bérkifizetéseket, amely
legkésıbb a hónap 10. napjáig ad lehetıséget a kifizetésre. Ugyanakkor minden egyes
kolléga esetében a jegyzı, mint munkáltató a munkába lépéskor a közszolgálati
jogviszonnyal kapcsolatos alábbi tájékoztatót adja: az illetmény átutalásának napja
minden hó 3., illetve amennyiben ez a nap munkaszüneti vagy ünnepnap, akkor az azt
megelızı utolsó munkanap. Ez egy érvényes, munkaszerzıdés részét képezı tájékoztató,
amire bármelyik köztisztviselı, és bármelyik munkavállaló hivatkozhat, ha nem ennek
megfelelıen történik a kifizetés.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ebben a helyzetben a Keszivíz Kft segítségét vegyük
igénybe. Jogi szempontból vizsgáljuk felül ennek a tájékoztatónak a sorsát.
Tömösi Attila: Arról van szó, hogy 3-án kell fizetni a bért, és 4-én jön az
Államkincstártól az utalás. 1 napig a város veszély zónában van, akár csıdhelyzetben is.
Miután 10-ig lehet a béreket kifizetni, ezért nonszensz, hogy eddig ezt így oldottuk meg.
Nem hiszem, hogy akik pl. 20 éve itt dolgoznak, azok is kaptak ilyen tájékoztatást. Nem
kaptunk arról tájékoztatást, hogy mióta kerül kiosztásra ez a tájékoztató. Most meg
tudtuk oldani a problémát, de a jövıben ezt meg kell szüntetni, mert nem lehet az, hogy
az önkormányzatnál dolgozók veszélyeztessék az önkormányzat mőködését, azért, mert
egy buta rendelkezést hozott meg a jegyzı asszony, amely pénzügyi problémákat vett fel.
Tóth Gábor: A lehetı legkésıbbre kellene ezt a határidıt módosítani. Bármilyen
gyakorlatot ki lehet alakítani, de kötelezettség nélkül. A kötelezettség arra vonatkozzon,
amit a Munka Törvénykönyve meghatároz.
Február közepén lesz a költségvetésünk elfogadva, akkor fogjuk látni pontosan, hogy
mekkora hiány fog keletkezni. Ha ez a kölcsön március végéig a Keszivíznél készenléti
hitelként rendelkezésre tud állni, akkor március végéig a likviditás problémája kezelhetı.
Hosszú távon olyan hitelt kell majd felvenni, ami az egész éves hiányra ad megoldást.
Most azt javaslom, hogy a határozati javaslat „B” pontját fogadjuk el azzal a
kiegészítéssel, hogy március végéig ez a 26 MFt-os kölcsön lehetısége fennmaradjon. A
visszafizetésre március végi határidıt vállaljunk. Nagy hiányosság, hogy az
önkormányzatnál nincs likviditás-tervezés, amelyen mindenképpen javítani kell. Január
19-én szembesültünk elıször azzal, hogy február 3-án nem biztos, hogy tudunk bért
fizetni. Ez nem tartható állapot.
(Odri Ágnes visszaérkezett, jelen van 9 fı képviselı)
Bakács Edit Bernadett: Nem tartom szerencsésnek, ha bármelyik képviselı a
„csıdhelyzet” fogalmat használja. Itt arról van szó, hogy vannak kintlévıségeink,
amelyek fedeznék az ilyen helyzetet, csak a kintlévıségek behajtása kicsit lassú és
nehézkes. Kérem a pénzügyi tájékoztatást mindig felelısen és teljeskörően megadni.
Dr. Makai Katalin: A tájékoztató a köztisztviselıi törvény, azaz az 1992. évi XXIII.
törvény alapján készül, és mindig, minden kolléga megkapja a munkába lépésének
napján. Akik régebb óta dolgoznak, azok a törvény 11. § (7) bekezdésének megfelelıen
szintén kötelezıen megkapták a tájékoztatást a bérfizetés napjára vonatkozóan.
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Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat „B”
változatának elfogadását azzal a módosítással, hogy az 1. pont egészüljön ki „2011.
március 31-ig” szövegrésszel.
A jelenlévı 9 fı képviselı egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslat „B”
változatát azzal a módosítással, hogy az 1. pont egészüljön ki „2011. március 31-ig”
szövegrésszel, és az alábbi határozatot hozta:
18/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.
3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a 2011. januári bérek kifizetéséhez 26 MFt
kölcsön igénybevételérıl dönt, melyet a Keszivíz Kft, mint 100 %-os
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság biztosít az önkormányzat részére
2011. március 31-ig.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy
készítse el a megállapodást a visszatérítendı támogatás nyújtásáról.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
visszatérítendı támogatási szerzıdés aláírására.

Határidı: 1-3. pontra: azonnal

Felelıs: 1-3. pontra: polgármester

______________________________________________________________________
15/b napirendi pont
Tárgy: Folyószámla hitelkeret megnyitása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Tóth Gábor: Mindenképpen induljon el a folyamat, hogy tudjuk, milyen lehetıségeink
vannak egy felmerülı likviditási probléma esetén. Azt javaslom, hogy egy ajánlatkérést
indítsunk el. Amikor kaptunk egy konkrét javaslatot a 80 MFt-os hitelkeretre, akkor
tudunk dönteni arról, hogy erre szükségünk van-e.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ha jól értettem, akkor egy teljesen új határozati
javaslat készült, tehát nem a kiosztott határozati javaslatról fogunk dönteni.
Vágvölgyi Márta, a Pénzügyi Iroda vezetıje: Most beszéltem az OTP Bank
képviselıjével a hitelfelvétel lehetıségérıl. Konkrét árajánlatot csak akkor tudnak adni,
ha megkapják a konkrét kérdést. A folyószámlahitelt nem itt engedélyezik, hanem a
Bank központjában. Az önkormányzat, mint régi adós mindig kedvezıbb elbírálásban
részesül, mint egy új piaci szereplı. Több összegre kellene ajánlatot kérni. A határozati
javaslatban az alábbinak kellene szerepelnie: Budakeszi Város Képviselı-testülete
indikatív ajánlatot kér az OTP Banktól 2011. január 31-re, 35 MFt, 50 MFt és 80 MFt-os
összegő folyószámlahitel felvételére, melyben meghatározza a rendelkezésre tartás, a
kamat és a banki költség összegét.
(Szabó Ákos Péter visszaérkezett, Odri Ágnes távozott, jelen van 9 fı képviselı)
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Somlóvári Józsefné: Több testületi ülésen szerepelt, hogy több hónapja várja az
önkormányzat a Domain.hu kintlévıségét. Ez több mint 20 MFt. Meddig várunk? Mikor
jutunk el abba az állapotba, amikor a felszámolást kezdeményezheti az önkormányzat?
Nem megoldás, hogy hitelt veszünk fel, a kintlévıségekre pedig csak várunk.
Erıteljesebb intézkedés kérnék.
Dr. Makai Katalin: A folyószámla hitelkeret kamatainak és járulékainak összege dönti
el azt, hogy a hitelfelvételt közbeszerzési eljárás keretében kell-e lefolytatni. Az
elıterjesztésben leírt 80 MFt kamatai és járulékai nem haladják meg a közbeszerzési
értékhatárt. Amennyiben ez így van, akkor kérhetı ajánlat az OTP Bank-tól. Egyéb
esetben ajánlat nem kérhetı a közbeszerzési eljárást megelızıen.
A hivatal az önkormányzat ügyvédjének átadta a Domain.hu Kft-vel kapcsolatos
dokumentációt, aki a szükséges polgárjogi intézkedéseket megtette.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a következı határozati
javaslatot: Budakeszi Város Képviselı-testülete indikatív ajánlatot kér az OTP Banktól
2011. január 31-re, 35 MFt, 50 MFt és 80 MFt-os összegő folyószámlahitel felvételére,
melyben meghatározza a rendelkezésre tartás, a kamat és a banki költség összegét.

(Odri Ágnes visszaérkezett, jelen van 10 fı képviselı)

A jelenlévı 10 fı képviselı 8 mellette és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
19/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete indikatív ajánlatot kér az OTP Banktól 2011. január
31-re, 35 MFt, 50 MFt és 80 MFt-os összegő folyószámlahitel felvételére, melyben
meghatározza a rendelkezésre tartás, a kamat és a banki költség összegét.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
16. napirendi pont
Tárgy: WNex Kft-vel kötendı szerzıdés
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: IF Tanácsnok

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

A jelenlévı 10 fı képviselı egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a bérelt vonallal történı
internet szolgáltatásra a Wnex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t bízza meg, havi
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2.
3.

bruttó 50.000,- Ft összegben. Ezen szolgáltatás fedezetét a 2011. évi költségvetés
terhére biztosítja.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a melléklet
szerinti szerzıdés aláírására.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szerzıdés megkötésével egyidıben a BDSL szolgáltatás igénybevételérıl szóló
elıfizetıi szerzıdést – melyet 2002. november 28-án az Axeleroval kötött –
felmondja.

Határidı: 1-3. pontra: azonnal

Felelıs: 1-3. pontra: polgármester

______________________________________________________________________
17. napirendi pont
Tárgy: Budakeszi óvodáinak nyári mőködési rendje
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: OKJB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 10 fı képviselı egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testület az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottsága,
valamint a Budakeszi Város Német Önkormányzat javaslata alapján az alábbiak szerint
hagyja jóvá a Budakeszi Szivárvány, Tarkabarka-Kunterbunt és Pitypang Óvoda nyári
szünetben esedékes nyitvatartási rendjét:
az óvodák egyenként 4 heti zárvatartása az alábbiak szerint:
Június Június Július Július Július Július
20-24
27-1
4-8
11-15 18-22 25-29
Zárva
tartó
óvoda

P

P

Nyitva
tartó
óvoda

Sz

Sz

T

T

P

P

T

T

Sz

Sz

T
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Aug.
8-12

Aug.
15-19

Sz

Sz

Sz

P

P

P

T

T

T

T
Sz
P

P = Pitypang Óvoda
Sz = Szivárvány Óvoda
T = Tarkabarka Óvoda

Sz

Aug.
1-5

P

Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
18. napirendi pont
Tárgy: Képviselı-testület 2011. évi munkatervének módosítása Elıadó: Polgármester
(írásos anyag mellékelve)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását
azzal a módosítással, hogy a 2. pontban szereplı „jegyzı” szövegrész helyébe
„polgármester” szövegrész kerül.

A jelenlévı 10 fı képviselı 9 mellette és 1 tartózkodással elfogadta, hogy a 2. pontban a
„jegyzı” szövegrész helyébe a „polgármester” szövegrész kerüljön, és az alábbi
határozatot hozta:
22/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete hozzájárul a testület 2011. novemberi
munkatervébıl, az „Erkel Ferenc Mővelıdési Központ pályázati kiírás igazgatói
álláshely” napirendi pont törléséhez.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a munkatervbıl
törölje az „Erkel Ferenc Mővelıdési Központ pályázati kiírás igazgatói álláshely”
napirendi pontot.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

______________________________________________________________________
20. napirendi pont
Tárgy: Erkel Ferenc Mővelıdési Központ 2010. évi beszámolója Elıadó: OKJB elnöke
(írásos anyag mellékelve)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

A jelenlévı 10 fı képviselı 9 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

23/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete jóváhagyja az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ
2010. évi beszámolóját.
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Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
21. napirendi pont
Tárgy: Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2010. évi beszámolója
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: OKJB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 10 fı képviselı egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete jóváhagyja a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2010.
évi beszámolóját.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
22. napirendi pont
Tárgy: Nevelési Tanácsadási szerzıdés
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: OKJB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 10 fı képviselı egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.
3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete feladatellátási szerzıdést köt 2011. január 1-i
hatállyal határozatlan idıre az Aurin Alapítvánnyal nevelési tanácsadás ellátására,
a 12. kerület Jagelló u. 24. szám alatt. (Nevelési Tanácsadó).
Budakeszi Város Képviselı-testülete a feladatellátásra 600.000,- Ft-ot biztosít az
erre a célra elkülönített 2011. évi költségvetési keret terhére.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy írja alá a
melléklet feladatellátási szerzıdést.

Határidı: 1. és 3. pontra: azonnal
2. pontra: 2011. évi költségvetés

Felelıs: 1-3. pontra: polgármester

______________________________________________________________________
23. napirendi pont
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Tárgy: Beszámoló a 2010. évi vagyongazdálkodási irányelvek
végrehajtásáról [445/2010. (XII. 14.) számú
önkormányzati határozat alapján]
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A múltkori alkalommal a képviselı-testület elnapolta
ez a napirendi pontot, és kérte az elıterjesztıt, hogy az elıterjesztés kerüljön
kiegészítésre. Ez megtörtént. Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 10 fı képviselı egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a 2010. évi vagyongazdálkodási irányelvek
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
24. napirendi pont
Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képezı célok
képviselı-testület általi megállapítása
[482/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat
alapján]
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Jegyzı

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

A jelenlévı 10 fı képviselı 9 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

27/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. Törvény 34. § alapján, a melléklet szerinti teljesítmény célokat határozza
meg, melyek figyelembevétele szükséges a köztisztviselık egyéni teljesítménykövetelményének megfogalmazásához.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete felhívja a polgármestert, hogy
a.) a meghatározott kiemelt célok alapján a Ktv. 34. § (6) bekezdése alapján
állapítsa meg a jegyzı esetében az egyéni teljesítménykövetelményt,
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b.)

a jegyzı teljesítményértékelésérıl szóló tájékoztatót a 2011. évi decemberi
testületi ülésre terjessze be.

Határidı: 1. és 2/a pontra: 2011. január 31.
2/b pontra: 2011. december 31.

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

______________________________________________________________________
26. napirendi pont
Tárgy: Általános közbeszerzési tanácsadói szerzıdés
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az alábbi határozati javaslatot bocsátom szavazásra:
1. pont: Budakeszi Város Képviselı-testülete a Közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi
CXXIX. Törvény (Kbt.) szerinti éves állandó feladatok ellátásával, valamint az egyes
közbeszerzési eljárások teljes körő lebonyolításával megbízza a PROVITAL Fejlesztési
Tanácsadó Szolgáltató Zrt.-t egy éves idıtartamra. A megbízás fedezetét a 2011. évi
költségvetésébe betervezi. 2. pont: Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert a Megbízási Szerzıdés aláírásával.
A jelenlévı 10 fı képviselı egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
28/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a Közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX.
Törvény (Kbt.) szerinti éves állandó feladatok ellátásával, valamint az egyes
közbeszerzési eljárások teljes körő lebonyolításával megbízza a PROVITAL
Fejlesztési Tanácsadó Szolgáltató Zrt.-t egy éves idıtartamra. A megbízás fedezetét
a 2011. évi költségvetésébe betervezi.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a Megbízási
Szerzıdés aláírásával.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

______________________________________________________________________
27. napirendi pont
Tárgy: Budakeszi Közbiztonságért Közalapítvány mőködtetése Elıadó: Polgármester
(írásos anyag mellékelve)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 10 fı képviselı egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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29/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza Asztalos Gyulánét, a Budakeszi
Közbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumi elnökét, valamint tagjait az alapítvány
ügyeinek vitelére a 416/zárt/2010. (XI. 16.) számú határozat szerint elfogadott tagok
bírósági bejegyzéséig.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
28. napirendi pont
Tárgy: Alakuló üléssel kapcsolatos törvényességi észrevétel
tárgyalása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a I. számú határozati javaslat
elfogadását.
A jelenlévı 10 fı képviselı egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 30PM636/1/2010. ügyiratszámú levelében tett törvényességi észrevétellel egyetért és kijelenti,
hogy a jövıben a jogszabályi elıírásoknak teljes mértékben megfelelıen jár el
döntéshozatal során.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a II. számú határozati javaslat
elfogadását.
A jelenlévı 10 fı képviselı egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a 380/2010. (X. 18.) számú (polgármesteri
illetmény és költségátalány megállapítása) önkormányzati határozat 1. pontjában
szereplı „521,800,- Ft/hó, azaz Ötszázhuszonegyezer nyolcszáz forintban” szövegrész
helyébe „521,700,- Ft/hó, azaz Ötszázhuszonegyezer-hétszáz forintban” szövegrész lép.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

28

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a III. számú határozati javaslat
elfogadását.

A jelenlévı 10 fı képviselı egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

32/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a 381/2010. (X. 18.) számú (alpolgármesteri
illetmény és költségátalány megállapítása) önkormányzati határozat 1-2. pontjaiban
szereplı „2010. október 3. napjával” szövegrészek helyébe „2010. október 18. napjával”
szövegrész lép.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
29. napirendi pont
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal átépítése okán történt költöztetı Elıadó: Polgármester
céggel kötött szerzıdésrıl szóló 448/2010. (XII. 14.)
számú önkormányzati határozat felülvizsgálata
(írásos anyag mellékelve)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

A jelenlévı 10 fı képviselı 9 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

33/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a 448/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati
határozatot hatályon kívül helyezi, egyúttal utólag jóváhagyja a NoePrima Belföldi és
Nemzetközi Költöztetési Kft-vel a Budakeszi Polgármesteri Hivatal költöztetésével
kapcsolatos szerzıdést.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
30. napirendi pont
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Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb
eseményekrıl
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 10 fı képviselı egyhangú szavazattal elfogadta a polgármester két ülés
között történt legfontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatását.
______________________________________________________________________
35. napirendi pont
Tárgy: Régi hivatalépület bontásából származó térkı
burkolat Pátyi úti járdajavításra történı felhasználása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: VK Tanácsnok

Ohr Alajos: A hét második felében kezdik el a régi Polgármesteri Hivatal épület elıtti
térkı járdának a bontása. Ezzel az anyaggal szeretnénk a továbbiakban gazdálkodni. Úgy
gondoltuk, hogy a Pátyi úti félbemaradt járda folytatására lenne a legcélszerőbb fordítani
ezt a térkövet. Vannak is ott olyan lakók, akik szívesen segítenének a lerakásban. Miután
nincs lehetıség arra, hogy egy képviselı-testületi határozat alapján bízzuk meg a lakókat
az ügy intézésével, ezért a BVV Kft-t bízzuk meg azzal. Szegélykı többletet is
biztosítani kell, mert egy szélesebb járdaszakasz helyett keskenyebb járdaszakasz készül,
tehát hosszabb járda lesz ugyanabból az anyagból. Kérem az elıterjesztés támogatását.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 10 fı képviselı egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Fı utca
179. szám elıtti utcafronti járda felújítása kapcsán felszabaduló régi térkı burkolat
anyagát a Pátyi úti járda térkı burkolatú szakaszának folytatásaként az ott lévı
tönkrement, aszfaltos járdák felújítására kívánja felhasználni, melynek kivitelezésével a
BVV Kft-t bízza meg.
A kivitelezéshez még szükséges mintegy 20 fm szegélykıre fedezetet, maximum
15.000,- Ft-ot az önkormányzat a 2011. évi költségvetésbıl biztosít, melyet átad a BVV
Kft részére.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester
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Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A mai testületi ülést bezárom. Köszönöm a képviselıtársaim gyors és konstruktív munkáját.

K. m. f.

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília
polgármester

Majorné dr. Stahácz Éva
jegyzı

Somlóvári Józsefné
jegyzıkönyv-hitelesítı

Tóth Gábor
jegyzıkönyv-hitelesítı
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