13/2011.
JEGYZİKÖNYV

Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-én
megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.
Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint.
(Odri Ágnes, Tóth Gábor, Tömösi Attila igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Nagy tisztelettel köszöntöm a 2011. április 19-i ülésen
a képviselı-testület tagjait, a televíziónézıket és a hivatal dolgozóit. Képviselıtársaim
elıtt ott van a mai ülésnek a napirendje. Határozatképesek vagyunk. Úgy látom, hogy a
napirendi pontokhoz nem jelentkezik senki szólásra. Kérem, hogy a napirendi pontokról
szavazzunk.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
sorrend szerint fogadta el a napirendi pontok tárgyalását:
NAPIRENDI PONTOK
Tárgy

Elıadó

108. Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyzı munkába lépése

napjának meghatározása, valamint közös megegyezés az
áthelyezés szabályai szerint [a 81/2011. (IV. 07.) számú
önkormányzati határozat alapján]
109. Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyzı eskütétele
110. Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyzı áthelyettesítése
Herceghalom Község Polgármesteri Hivatal jegyzıi feladatainak
ellátása céljából
111. A 69/2011. (III. 22.) számú (Sportpálya pályázat) önkormányzati
határozat módosítása

Polgármester

Polgármester
Polgármester

Polgármester

108. napirendi pont
Tárgy: Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyzı munkába lépése
napjának meghatározása, valamint közös megegyezés
az áthelyezés szabályai szerint [a 81/2011. (IV. 07.)
számú önkormányzati határozat alapján]

Elıadó: Polgármester

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Képviselıtársaim elıtt ott van az elıterjesztés. A
határozati javaslat a következıképpen szólna: Budakeszi Várpos Képviselı-testülete a
81/2011. (IV. 7.) számú önkormányzati határozat alapján Budakeszi Polgármesteri
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Hivatal jegyzıjének 2011. április 7-én megválasztott Garainé dr. Szelenczy Gabriella
munkába lépésének napját 2011. április 19-ével jelöli meg. A képviselı-testület felkéri a
polgármestert, hogy az 1992. évi XXIII. törvény 11. § (8) bekezdése szerinti munkáltatói
tájékoztatást írásban adja meg.
Azt mondom, hogy csomagban szavazzunk, ezért folytatnám a határozati javaslatokat 3.
és 4. sorszámozással. A 3. pont úgy szólna, hogy a Képviselı-testület a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja a megállapodást a közös megegyezésrıl Budakeszi Város
Önkormányzata, Herceghalom Község Önkormányzata és Garainé dr. Szelenczy
Gabriella jegyzı között. A 4. pont pedig úgy szól, hogy a Képviselı-testület felkéri a
polgármestert a 3. pontban megjelölt megállapodás aláírására. Kérem a képviselıtársaimat, hogy a felolvasott határozati javaslatokról szavazzunk.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
103/2011. (IV. 19.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

3.

4.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a 81/2011. (IV. 07.) számú (jegyzı
választása) önkormányzati határozat alapján a Budakeszi Polgármesteri Hivatal
jegyzıjének 2011. április 07-én megválasztott Garainé dr. Szelenczy Gabriella
munkába lépésének napját 2011. április 19-ével jelöli meg.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1992. évi
XXIII. törvény 11. § (8) bekezdése szerinti munkáltatói tájékoztatást írásban adja
meg.
Budakeszi Város Képviselı-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a
jogviszony-változással
kapcsolatos,
Budakeszi
Város
Önkormányzata,
Herceghalom Község Önkormányzata és Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyzı
között létrejövı megállapodást.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert a 3. pontban megjelölt
megállapodás aláírására.

Határidı: 1-4. pontra: azonnal

Felelıs: 1-4. pontra: polgármester

109. napirendi pont
Tárgy: Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyzı eskütétele

Elıadó: Polgármester

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Kérem a képviselı-társaimat, hogy álljunk fel.
Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyzı asszony letette az esküt.
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Ohr Alajos: Ezek után az ünnepélyes percek után szeretnék a képviselı-testület nevében
sok szeretettel gratulálni a jegyzı asszonynak. Nemcsak a kinevezéséhez, hanem ahhoz,
hogy elfoglalhatja a hivatalát is. Ahogy azt mindenki tudja, január óta a jegyzıi poszt
betöltetlen. Jegyzı asszony eddig helyettesítı jegyzıként volt itt az önkormányzatnál heti
egy-két alkalommal. Megérezte a jegyzı hiányát a hivatal és az önkormányzat is. Bár a
kollégák munkájának köszönhetıen – és itt nekik is szeretném megköszönni a
munkájukat, – ez talán kifelé, a lakosság felé annyira nem volt érezhetı. Nagyok az
elvárások, ezt jegyzı asszony is tudta akkor, amikor ide jelentkezett. A pályázatában sok
olyan dologra kitért, ami a város megismerése által az ismeretei között jelentkezett. Azt
gondolom, ha itt rend lesz a városban, a hivatalban pedig átláthatóság lesz, – és ezt
viszonylag rövid idın belül produkálni tudja – akkor az a közösség megelégedésére fog
szolgálni. Azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ebben a
segítségére leszünk. Igyekszünk támogatni ıt abban, hogy Budakeszi Polgármesteri
Hivatala a környék egyik legjobb, illetve a legjobb polgármesteri hivatala legyen. Sok
sikert kívánok, és jó egészséget a munkájához!
110. napirendi pont
Tárgy: Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyzı áthelyettesítése
Herceghalom Község Polgármesteri Hivatal jegyzıi
feladatainak ellátása céljából

Elıadó: Polgármester

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Mint ahogy az elıttem szóló képviselı úr is elmondta,
jegyzı asszony Herceghalom polgármesterével, illetve képviselı-testületével történt
megegyezés után február óta eddig helyettesítı jegyzıként látta el Budakeszin a jegyzıi
feladatokat. Én azt gondolom, hogy ha már így történt, mindenképpen Budakeszi
Önkormányzatának is ebben az ügyben segítséget kell nyújtania Herceghalomnak. Amíg
Herceghalom meg nem találja az ottani új, megfelelı jegyzıt, addig természetesen
Budakeszinek is biztosítania kell azt a segítséget, amit mi tılük megkaptunk. A
helyettesítés egyébként heti 1,5 napról szól. Ez annyit jelent, hogy jegyzı asszony
minden nap, - addig, amíg nem találnak ott jegyzıt, - 1 órát ott dolgozik. Ott kezdi a
napot, Budakeszire 9.30-ra fog bejönni. Amennyiben testületi vagy bizottsági ülést
tartanak, akkor is segítségére lesz az ottani képviselı-testületnek. Kérdezem, hogy az
elıterjesztéssel kapcsolatosan van-e a képviselı-társaimnak kérdése. Amennyiben nincs,
a határozati javaslat lényegében arról szól, hogy Budakeszi Város jegyzıje 2011. április
19-tıl Herceghalom jegyzıi állásának betöltéséig, heti 1,5 nap helyettesítést lát el
Herceghalom Polgármesteri Hivatalában, mely magában foglalja a napi 1 óra hivatali
munkavégzést, valamint a képviselı-testületi és bizottsági üléseken való részvételt. Aki
ezzel a határozati javaslattal egyetért, az szavaz „igen”-nel.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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104/2011. (IV. 19.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete - Herceghalom Község megkeresésére - hozzájárul,
hogy Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 2011. április 19-étıl Herceghalom Község
Önkormányzata jegyzıi állásának betöltéséig heti 1,5 nap helyettesítést lát el
Herceghalom Község Polgármesteri Hivatalában, mely magában foglalja:
- a napi 1 óra hivatali munkavégzést, valamint
- a képviselı-testületi és bizottsági üléseken való részvételt.
Határidı: 2011. április 19-étıl folyamatos
Herceghalom Község Önkormányzata
jegyzıjének kinevezéséig

Felelıs: polgármester, jegyzı

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ugyan nem ennek a napirendi pontnak a tárgya, de én,
mielıtt elıkészítettük a mai testületi ülést, beszéltem a jegyzı asszonnyal. Szeretnék neki
szót adni abban a vonatkozásban, hogy a Budakeszi Polgármesteri Hivatal január óta
nagyon sok változáson ment át. Ezzel kapcsolatosan a képviselı-testület - és
nyilvánvalóan a település lakói számára - jegyzı asszony röviden adjon egy tájékoztatást.
Erre szeretném most ıt felkérni.
Garainé dr. Szelenczy Gabriella: Február elejétıl helyettesítek Budakeszin.
Tulajdonképpen már az elsı nap tartottunk egy apparátusi értekezletet. Polgármester
asszonnyal megbeszéltük a munkakezdést. Azt az idıszakot megelızıen rugalmas
munkakezdés mőködött a hivatalban, ami egyáltalán nem – szerintem az ügyfelek felé
sem - volt jól kommunikálható. Egységesítettük a munkakezdést, most mindenki 8 órára
jár dolgozni. Ez alól csak rendkívül indokolt esetben egy-két embernek adtunk
felmentést. Jelenléti íveket kértünk be, és ellenıriztük a jelenléti ívek vezetését, illetve a
munkaidı tartamát. Tekintettel a minıségi munka fontosságára, közösen úgy döntöttünk,
hogy szakmai szempontból néhány embertıl, konkrétan hat embertıl, - akkor még
hatályban volt az indokolás nélküli felmentésnek a lehetısége – megválunk. Késıbb
pedig még egy valakitıl a mi kezdeményezésünkre, közös megegyezéssel. Az
Építéshatósági osztály így osztályvezetı nélkül maradt. Most helyettesítéssel látja el az a
kolléganı a vezetıi feladatokat, akit fıépítészi asszisztensnek vettünk fel.
Tulajdonképpen most ez egy próba lenne a számára, hogy hogyan tudja végezni ennek az
osztálynak a vezetését. Ez a helyettesítés júniusig fog tartani. Teljesítményértékelés
alapján a dolgozók egy részének a bére el volt térítve, de az volt vele a probléma, hogy
az eltérítés határozatlan idıre szólt, amit tulajdonképpen nem tesz lehetıvé a jogszabály.
Most ezeket átváltoztattuk. Egyelıre idén határozott idıre, jövı év február 28-ig szólnak
a béreltérítések. Akkor viszont teljesítményértékelés alapján lehetıvé válik az, hogy
tényleg csak azok legyenek majd eltérítve a besorolás szerinti bérüktıl, akik valóban
kiérdemlik azt. Voltunk ellenırzı látogatáson az Okmányirodában és a Gyámhivatalban.
Itt is a munkakezdést ellenıriztük. Az átszervezés, amirıl a képviselı-testület döntött,
megkezdıdött. Nyolc osztály felállításáról döntött a képviselı-testület, de elıfordulhat,
hogy abból a nyolc osztályból hat osztály lesz. Így osztályvezetıi státuszt is meg tudunk
spórolni, ami által ez az átszervezés költséghatékonyabbá válik. Az intézményekbıl a
gazdasági feladatot végzı dolgozók június 1-el fognak átjönni a hivatalba, de egy fı már
a Pénzügyi Irodára átjött. A takarítók kiszervezése is folyamatban van. İk május 1-tıl a
BVV Kft dolgozói lesznek, de a feladatot ugyanígy itt látják el, mint eddig. Április 18-án
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tartottunk egy apparátusi értekezletet, ahol polgármester asszony és én is megpróbáltuk
megfogalmazni az elvárásokat. Kilátásba helyeztük természetesen, hogy rendszeres
ellenırzések lesznek a munkavégzés, a munkafolyamatok, illetve a határidık betartását
szem elıtt tartva. A közterület-felügyelıi munka ellátásán is mindenképpen javítani
szeretnénk. Pályázatot írtunk ki egy közterület-felügyelıi állásra. Szükséges
mindenképpen - ezt elmondtuk az apparátusi értekezleten is, - a honlapnak az
aktualizálása, mert az nem a legjobban mőködik. A szakmaiság, az ügyfél központúság
szem elıtt tartása is ki lett hangsúlyozva. Egy jól együttmőködı hivatalt szeretnénk
mőködtetni. A képviselı-testület, a polgármester, a jegyzı és a hivatal mindent megtenne
annak érdekében, hogy kölcsönös együttmőködéssel egy jó munka alakuljon ki
közöttünk. Azt hiszem, ennyi történt az elmúlt idıben.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönöm szépen a tájékoztatást.
Ohr Alajos: Azt szerettem volna megkérdezni, hogy történt-e valamiféle számítás azzal
kapcsolatban, hogy ezek az átszervezések az önkormányzatnak milyen megtakarítást
jelentenek? Ez nem volt most napirenden, tudom, hogy erre nem feltétlenül kellett
készülniük.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Vannak megközelítı számítások. A következı testületi
ülésen, - ami április 28-án lesz reggel 9 órai kezdettel, - ez napirendi pont lesz, akkor az
anyagi vonatkozásokra is kitérünk. Elızetesen én mindenképpen el tudom mondani, hogy
álláshelyekkel számoltunk, öt álláshelyet biztosan ezekkel a típusú átszervezésekkel
megtakarítottunk.
111. napirendi pont
Tárgy: A 69/2011. (III. 22.) számú (Sportpálya pályázat)
önkormányzati határozat módosítása

Elıadó: Polgármester

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ebben a határozatban nem került pontosan
megfogalmazásra a pályázaton igényelt összeg. Így ezért a módosított határozati javaslat
a következıképpen szólna: Budakeszi Város Képviselı-testülete módosítja a 69/2011.
(III. 22.) számú önkormányzati határozatát az alábbiak szerint: „ A pályázaton igényelt
összeg 25 MFt” szövegrész helyébe: „A pályázaton igényelt összeg 20 MFt szövegrész
lép. Aki ezzel egyetért, az „igen”-nel szavaz.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
105/2011. (IV. 19.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete módosítja a 69/2011. (III.22.) számú
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint: „A pályázaton igényelt összeg 25 MFt”
szövegrész helyébe „A pályázaton igényelt összeg 20 MFt” szövegrész lép.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester
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112. napirendi pont
Tárgy: KMOP-2009.-4.6.1/B- Pitypang Óvoda bıvítése
pályázat – 409/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati
határozat módosítása

Elıadó: PVB elnöke

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Egy új elıterjesztés is szerepel az én meghívómhoz
képest, a 112. „KMOP-2009.-4.6.1/B- Pitypang Óvoda bıvítése pályázat – 409/2010.
(XI. 16.) számú önkormányzati határozat módosítása” címő napirendi pont. Elıterjesztı
a Pénzügyi Bizottság elnöke, aki nincs jelen ezen a mai ülésen. Ráadásul itt került
kiosztásra az elıterjesztés, és a napirendi pontok közé sem vettük fel. Nem is szerepel a
meghívóban. Kérdezem, hogy van-e a Pénzügyi Bizottság részérıl itt valaki, aki ezt az
elıterjesztést fel tudja vezetni a képviselı-testület számára.
Bánhidi László: Nem, mint a Pénzügyi Bizottság tagja szeretnék szólni, hiszen az ülésen
sem vettem részt. Viszont az elıterjesztés a Közbeszerzési Értékelı Bizottság
kezdeményezésére készült. Lezárult a második körben az óvoda átépítésének
közbeszerzése. Minden igyekezetünk ellenére az ajánlati ár a mellékletben található
mértékben haladja meg a korábbi számításokat, illetve azt a tervezıi költségbecslés
alapján készült mértéket, amely ideális lenne. Ezt a többletet az általános tartalékból
kérnénk kipótolni azért, hogy a beruházás megvalósulhasson, és ne kelljen újra kiírni a
pályázatot. Annyit hozzátennék, hogy ez már a második kör volt. Már egy eredménytelen
közbeszerzési eljárás lezajlott. Sajnos akkor is a magas ajánlati árak miatt ítéltük
eredménytelennek a pályázatokat. Ebben a második körben sok minden pontosodott. A
mőszaki tartalomnak is bizonyos részeibe belementünk, ott is tudtunk pontosítani. Sajnos
az elıirányzott keretösszegen belül nem sikerült tartani az ajánlatokat. Ezért lenne
szükség a többletköltség megszavazására.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Elıször is nem vettük még fel napirendi pontként ezt
az elıterjesztést. Másodszor nem tudom, hogy tárgyalta-e a Pénzügyi Bizottság.
Harmadszor pedig nincs itt a Pénzügyi Bizottság elnöke. Mindjárt hívjuk az elıterjesztés
készítıjét, az ügyintézıt, aki elmondja a kérdésekre a választ, és hogy mennyire sürgıs
ez vajon. A jövı hét csütörtökig, a következı testületi ülésig - adott esetben - nem
várhat-e a döntés?
(Bánhidi László mikrofon nélkül: Nem, nem.)
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Én azt javasolnám, mielıtt Pataki Judit képviselıtársamnak megadnám a szót, hogy elıször szavazzuk meg, hogy ezt a napirendet
felvesszük-e most napirendi pontként.
A jelenlévı 8 fı képviselı 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással
elfogadta, hogy a 112. számú [A 69/2011. (III. 22.) számú (Sportpálya pályázat)
önkormányzati határozat módosítás] elıterjesztés felvételre kerüljön a napirendi
pontok közé.
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Pataki Judit: Csak annyi lenne a kérésem, hogy minek után a Pénzügyi Bizottság
vezetıje sincs itt, és az Odri Ágnes sem, aki szintén ebben a bizottságban van, én várnék
a döntéssel a jövı hétig mindenképpen. Jó lenne, ha ı legalább azt mondaná, hogy
valóban így van, van erre keret és tárgyalta a bizottság.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Miután felvettük napirendi pontként, megkérem az
ügyintézıt, hogy egy általános tájékoztatót tartson ezzel az üggyel kapcsolatosan, ha már
belekezdtünk. Utána legfeljebb nem döntünk ma ebben a kérdésben.
Pataki Judit: Azt gondolom, hogy Tóth Gábornak, a PVB elnökének ennél a témánál itt
kellene lennie. Lehetne addig kihangosítva, telefonon történı beszélgetéssel egy
megerısítést kérni tıle, hogy ezt tárgyalta-e a PVB. De miután az ı részérıl nincsen
semmi bizonyíték, hogy ez a téma valóban elé került, én azt gondolom, hogy ezt vele
kellene elıbb egyeztetni. Konferenciabeszélgetés ma már létezik. Legalább azt kellene
lebonyolítani, ha ez megoldható.
Bánhidi László: Szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy amennyiben szabályosan le
akarjuk zárni ezt a közbeszerzési eljárást, a döntést most kell meghozni, mert az ügy
lezárásának a határideje ezen a héten csütörtökön következik be. Annyit kérnék, - meg is
érkezett közben Héger Katalin, aki a hivatal részérıl az ügyintézıje ennek a
közbeszerzésnek -, hogy hallgassuk meg ıt is. Ennek alapján azt gondolom, hogy a
testület dönteni fog.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Arról van szó, hogy nem volt a meghívóban
meghirdetve a 112. [A 69/2011. (III. 22.) számú (Sportpálya pályázat) önkormányzati
határozat módosítása] napirendi pont, a képviselı-testület most, itt szembesült az
elıterjesztéssel. Nem ismerjük az anyagot, nem látjuk, hogy a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta volna. Kérem szépen Héger Katalint, hogy egy általános ismertetést tegyen
meg. Amennyiben ebben a mai napon feltétlenül szükséges dönteni, úgy kérem, mondja
el, ha valóban így van.
Héger Katalin: A Pénzügyi Bizottság ezt nem tárgyalta, mert a múlt hét pénteken ült
össze a Közbeszerzési Bíráló Bizottság. Az idı rövidsége miatt került most ez az
elıterjesztés a mai testületi ülésre. Holnapi nap folyamán szeretne a Bíráló Bizottság
eredményt hirdetni. Tehát a döntéshozatali jegyzıkönyv is holnap kerülne aláírásra.
Azért, hogy ık döntést tudjanak hozni, mindenképpen bizonyítaniuk kell a Közbeszerzési
Tanácsadó felé, hogy rendelkezünk azzal a többletforrással, ami az elıterjesztésben le
van írva. A Pénzügyi Bizottság az idı rövidségére való tekintettel nem tudta ezt tárgyalni
még, illetve a bizottság döntött úgy, hogy ez most mindenképpen kerüljön testületi
ülésre.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ki a Közbeszerzési Bizottságnak az elnöke?
Héger Katalin: Tóth Gábor.
Somlóvári Józsefné: Én is azt észrevételezném, hogy ezt az elıterjesztést a Pénzügyi
Bizottság nem tárgyalta. Ez 8 millió plusz költséget jelent. Tudom támogatni a képviselıtársam javaslatát, hogy egy konferenciabeszélgetéssel, egy telefonos beszélgetéssel
kérdezzük meg Tóth Gábort, ha szükséges ma dönteni. Tárgyalási szünetet szeretnék
kérni, és behívni a Pénzügyi Osztály vezetıjét is, hogy van-e erre fedezet és mibıl van?
Ezt meg kellene jelölni, addig nem tudunk dönteni ez ügyben.
Bakács Edit Bernadett: Azt szeretném megkérdezni, hogy a sorozatos határidık
mulasztása mennyire veszélyezteti a pályázatot? Ha nem fogadja el esetleg a testület ezt
a plusz költséget, és új közbeszerzést írunk ki, akkor nem bukjuk el az egész óvoda
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pályázatot? Ez itt a kérdés számomra.
Héger Katalin: A határidıt ki tudom tolni, van erre is lehetıség. A pályázatot 2012.
júniusáig kell megvalósítani, erre van idınk. De nem hiszem, hogy ez most célravezetı
lenne. Ez már a második kiírás a Pitypang Óvoda kivitelezésére vonatkozólag, a második
közbeszerzési eljárás volt már. Az elızıt eredménytelennek hirdettük, mivel ott 91 millió
forintról szólt a legalacsonyabb ár. Most ezt sikerült 87 millió 200 ezer forintra
csökkenteni.
Bakács Edit Bernadett: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt nem csak arról
van szó, hogy a pályázatot bukjuk vagy nem, hanem egy óvoda életében egyáltalán nem
mindegy, hogy mikorra esik az átépítés, és hogy mennyi gyereket tud felvenni.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: 5 perc tárgyalási szünetet rendelek el.
(A tárgyalási szünet után a képviselı-testületi ülés folytatódott.)
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A tárgyalási szünet befejeztével a 112. [A 69/2011.
(III. 22.) számú (Sportpálya pályázat) önkormányzati határozat módosítása] napirendi
pontnál a következı javaslatom lenne. Errıl a mai napon a képviselı-testület ne döntsön,
halassza a döntést a pénteken 8.30-kor kezdıdı egy napirendi ponttal meghirdetett
rendkívüli képviselı-testületi ülésre. Aki ezzel a felvetéssel egyetért, az „igen”-nel
szavaz.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta,
hogy a 112. számú [A 69/2011. (III. 22.) számú (Sportpálya pályázat) önkormányzati
határozat módosítása] napirendi pont levételre kerüljön, és 2011. április 22-én,
rendkívüli ülésen kerüljön ismételten tárgyalásra.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ezzel a mai testületi ülésre meghirdetett napirendi
pontok végére jutottunk. Köszönöm a munkát képviselı-társaimnak. A mai ülést
bezárom azzal, hogy pénteken 8.30-kor találkozunk.
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