14/2011.
JEGYZİKÖNYV

Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 22-én
megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.
Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint.
(Odri Ágnes és Szabó Ákos Péter igazoltan távol, jelen van 9 fı képviselı.)
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Sok szeretettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait a
2011. április 22-i rendkívüli testületi ülésen. A képviselı-testület határozatképes. A mai
testületi ülés egy napirendi ponttal lett összehívva, a 112. (409/2010. (XI. 16.) számú [a
KMOP-2009-4.6.1/B – Pitypang Óvoda bıvítése pályázat] önkormányzati határozat
módosítása napirendi ponttal, amit a múltköri testületi ülésen a képviselı-testület nem
tudott eldönteni elıkészítetlenség miatt. Napirendi pont elıtt Somlóvári Józsefné szeretne
szót kérni.
Somlóvári Józsefné: Szeretném megköszönni mindazoknak az embereknek a segítségét,
akik az április 21-i várostakarítási akcióban részt vettek. Errıl bıvebb beszámolót a
legközelebbi testületi ülésen illetve a Hírmondó hasábjain lehet majd olvasni.
Tömösi Attila: Arra szeretném kérni a tisztelt lakosságot, hogy mivel újból eljött a
személyi jövedelemadóknak a bevallási ideje, az adójuk 1 %-ával nagyban tudnák
segíteni a város gazdálkodását. Ezt megtehetnék úgy, hogy az 1 %-ot különbözı városi
intézmények alapítványainak ajánlják fel. Ennek egyik lehetısége, hogy a kultúrát
támogatva a Nagy Gáspár Városi Könyvtárnak ajánlják fel az 1%-ukat, melynek az
adószáma 16935743-1-13. Még egyszer felolvasom. A kedvezményezett neve: Nagy
Gáspár Városi Könyvtár. A kedvezményezett adószáma: 16935743-1-13. Köszönjük
szépen elıre is a támogatásaikat.
Ohr Alajos: Régi kérése a Barackos környéki lakóknak az, hogyha lehet a 222-es
járatnak a menetrendjét bıvítsük ki. Folyamatos tárgyalásban vagyunk a BKV Zrt.-vel,
kaptunk is rá elızetes ígéreteket. Egyelıre annyit sikerült elérni, hogy a reggeli órákban
háromnegyed órával sikerült meghosszabbítani a menetrendet. Ez konkrétan azt jelenti,
hogy a korábbi utolsó járathoz képest, ami 8 órakor indult reggel, még van három járat.
Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy tájékozódjon a BKV Zrt. honlapjáról – a
www.bkv.hu oldalon -, illetve a buszmegállókba kifüggesztett új menetrendekrıl.
Március 15-e óta van az új menetrend, nyilvánvalóan már többen ezt észrevették, de akik
nem, azoknak ajánlom tisztelettel a figyelmébe. Azon dolgozunk, hogy még ennél is
jobban kibıvítsük a 222-es busznak a menetrendjét.
Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Többen nem jelentkeztek hozzászólásra, akkor máris ezt
az egy pontos napirendi pontot kérem, hogy szavazzuk meg.
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A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az
alábbi a napirendi pont tárgyalását:
NAPIRENDI PONTOK
Tárgy

Elıadó

112. 409/2010. (XI. 16.) számú [a KMOP-2009-4.6.1/B – Pitypang

PVB elnöke

Óvoda bıvítése pályázat] önkormányzati határozat módosítása

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

Elıadó: PVB elnöke

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság tegnap
tárgyalta, kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság döntését.
Tóth Gábor: Arról van szó, hogy a Pitypang Óvoda bıvítéséhez nyert az Önkormányzat
egy pályázatot. Ehhez kapcsolódóan egy közbeszerzési eljárás bonyolódott le, ami
gyakorlatilag két eljárás volt. Az elsı eredménytelen volt, mivel a projekt becsült
keretösszegének keretében nem sikerült kivitelezıi ajánlatot találni. Ezért egy újabb
pályázatot kellett kiírni. Tárgyalásos eljárásban más ajánlattevıkkel ugyan sikerült egy
kedvezıbb ajánlati árat elérni, de még mindig nem a rendelkezésre álló becsült keret
erejéig. Ezért szükséges kiegészíteni a keretösszeget 6 millió forinttal. Ez sajnos egy
kényszerhelyzet, mert további közbeszerzési eljárást lebonyolítani már nem igazán lehet
az idıkeret miatt. Illetıleg, ha lebonyolítanánk egy újabb eljárást, az erısen
veszélyeztetné a projekt megvalósulását, ami viszont nyilván nagy kockázat lenne. Ezért
a Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy ezt a 6 millió Ft-ot az általános tartalék keret
terhére biztosítsa a képviselı-testület, mivel a Bizottság nem látja biztosítottnak az újabb
közbeszerzés lebonyolításával alacsonyabb ajánlati ár elérésének lehetıségét, valamint az
újabb közbeszerzési eljárás veszélyezteti a végsı határidı betartását, ezáltal veszélyezteti
az egész projekt megvalósítását.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönöm szépen. A határozati javaslat ott van
minden képviselı-társam elıtt. Lényegében a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy
mirıl szavazunk. Kérem, hogy indítsuk a szavazást, de elıtte Tóth Gábor pontosan
olvassa fel a határozati javaslatot.
Tóth Gábor: Bocsánat, az elejét nem olvastam fel, és kerekítve mondtam az összeget.
Tehát egész pontosan 6.074.367,- Ft-ot kellene biztosítani az általános tartalék keret
terhére.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ez így jó lesz a határozati javaslatban is,
szavazhatunk.
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határozatot hozta:
106/2011. (IV. 22.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete módosítja a 409/2010. (XI. 16.) számú
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint: „A pályázaton igényelt összeg:
100.000.000,- Ft, amelyhez szükséges 12.009.883,- Ft önrészt az alábbi forrásokból
biztosítja: 12.000.000,- Ft-ot a 2010. évi költségvetés terhére, 9.883,- Ft-ot a 2010. évi
költségvetés, egyéb szolgáltatások keret terhére biztosít” szövegrész helyébe „A
pályázaton igényelt összeg: 100.000.000,- Ft, amelyhez a szükséges 17 459 250 Ft
önrészt az alábbi forrásokból biztosítja: 12 000 000 Ft-ot a 2010. évi költségvetés terhére,
9.883,- Ft-ot a 2010. évi költségvetés, egyéb szolgáltatások keret terhére és 6 074 367
Ft-ot a 2011. évi költségvetés általános tartalék keret terhére biztosít” szövegrész lép.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A képviselıtársaimnak és a televíziónézıknek Áldott
Húsvéti Ünnepeket kívánok. Ezzel a mai testületi ülést bezárom.
k.m.f.
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