17/2011.
JEGYZİKÖNYV

Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 10-én
megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.
Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint.
(Somlóvári Józsefné és Tömösi Attila igazoltan távol, jelen van 9 fı képviselı.)
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Sok szeretettel köszöntöm a kedves vendégeinket, a
televíziónézıket és képviselıtársaimat a 2011. május 10-i rendkívüli testületi ülésen.
Megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes. A képviselı-testületi ülést
megnyitom. Képviselı-társaim elıtt ott van a mai ülés napirendje. Kérdezem, hogy van-e
a napirendi pontokhoz hozzászólás, javaslat. Amennyiben nincs, akkor a napirendi
pontok elfogadásáról kérem, szavazzunk.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az
alábbi napirendi pontok tárgyalását:
NAPIRENDI PONTOK
159.
160.
161.
162.
163.

164.
165.

Tárgy
BSzM Nonprofit Kft. mőködési költségei
BVV Kft. beszámolója a Fı utcai rehabilitációs
projektrıl
Az Önkormányzat és a HP&HP Bt. között létrejövı
hatósági szerzıdés
A Széchenyi Általános Iskolában új hetedik elsıs
osztály beindítása
Széchenyi István Általános Iskola igazgatójának
vezetıi megbízatásáról történı lemondása
Zárt ülés:
Széchenyi István Általános Iskola igazgatói
álláshelyére kiírt pályázatának elbírálása
Czövek Erna Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
igazgatói álláshelyére kiírt pályázatának elbírálása

Elıadó
PVB elnöke
BVV Kft ügyvezetıje
Alpolgármester
OKJB elnök-helyettese
OKJB elnök-helyettese

OKJB elnök-helyettese
OKJB elnök-helyettese

159. napirendi pont
Tárgy: BSzM Nonprofit Kft. mőködési költségei

Elıadó: PVB elnöke

Tóth Gábor: Arról van szó, hogy a BSZM Kft és Budakeszi Város Önkormányzata
között az együttmőködés jelenleg nincs szerzıdésben rendezve. Ennek folytán a BSZM
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Kft egyelıre elılegek formájában jut pénzhez. Ebben az évben 2 millió 250 ezer forint
került átutalásra a BSZM Kft részére, ami gyakorlatilag nagyjából az elsı két hónap
költségeit fedezte. A következı két - a márciusi és áprilisi - hónap költségeinek
fedezésére kért az ügyvezetı asszony további 2 millió forintot. Jelenleg a 2011. évi
költségvetésben 10 millió forint került meghatározásra a BSZM Kft mőködési
költségeire. Felolvasom a Pénzügyi Bizottság javaslatát, amely a határozati javaslat „A”
variációja. 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete 2 MFt elıleget biztosít a BSZM Kft
részére a 2011. évi költségvetésben meghatározott BSZM mőködési költség keret terhére.
2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BSZM Kft ügyvezetıjét, hogy a 2011.
május 13-án tartandó Pénzügyi Bizottsági ülésre készítsen kimutatást a havi állandó,
felmerülı költségekrıl, továbbá nyújtson be tételes elszámolást a 2011. évben eddig utalt
2 millió 250 ezer forintról. 3. Felkéri a képviselı-testület az ügyvéd urat, hogy készítsen
elı egy szerzıdést, mely a BSZM Kft és az Önkormányzat együttmőködését
szabályozza. Ennek határidejére javaslom szintén a Pénzügyi Bizottsági ülést, tehát
május 13-át.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönöm szépen. Hozzászólás nincs, akkor a három
határozati javaslatról, csomagban egyszerre szavazunk.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
147/2011. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete 2.000.000,- Ft elıleget biztosít a BSZM Kft
részére a 2011. évi költségvetésben meghatározott BSZM Kft mőködési költség
keret terhére.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BSZM Kft ügyvezetıjét, hogy a
2011. május 13-án tartandó Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésre
készítsen kimutatást a havi állandó felmerülı költségekrıl, továbbá nyújtson be
tételes elszámolást a 2011. évben eddig utalt 2.250.000,- Ft-ról.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri ifj. dr.Szilágyi István ügyvédet, hogy
készítsen elı egy olyan tartalmú szerzıdést, mely a BSZM Kft és Budakeszi Város
Önkormányzatának együttmőködését szabályozza.

Határidı: 1. pontra: azonnal
2.-3. pontra: 2011. május 13-i PVB ülés

Felelıs:1. pontra: polgármester
2. pontra: BSZM Kft
ügyvezetıje
3. pontra: polgármester
ifj. dr. Szilágyi István
ügyvéd

160. napirendi pont
Tárgy: BVV Kft. beszámolója a Fı utcai rehabilitációs projektrıl

Elıadó: PVB elnöke

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Kérdezem a Bizottság elnökét, hogy kíván-e
hozzászólni?
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Tóth Gábor: Igen. Itt arról van szó, hogy a BVV Kft-nél futó Fı utcai rehabilitációs
projekt elszámolásában szükségünk van egy tisztánlátásra. Azért, hogy a 2011. évben az
Önkormányzatra háruló költségeket tisztán meg tudjuk állapítani, jelenleg a 2011. évi
költségvetésben a projektre vonatkozóan az önrész került meghatározásra. Tehát ez a
tétel szerepel a költségvetésben. Az a kérdés, hogy ezen túlmenıen szükség van-e
további forrás megállapításra. A határozati javaslatot felolvasnám. „ 1.Budakeszi Város
Képviselı-testülete felkéri a belsı ellenırt a Budakeszi Város Funkcióbıvítı
Rehabilitációja – Fı utca és környezete elnevezéső projekt kapcsán – a 2011. április 30ig létrejött kötelezettségvállalások belsı vizsgálatára.” Ezt szeretném még kiegészíteni
azzal, hogy ugyanígy felkérjük a belsı ellenırt, hogy a BSZM Kft 2010. évi mőködésérıl
készítsen szintén egy belsı ellenıri vizsgálatot és jelentést. „2. Budakeszi Város
Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft ügyvezetı igazgatóját, tegyen javaslatot, hogy az
eredeti költségkereten belül az Önkormányzati többletforrás nélkül hogyan lehet
megvalósítani a projektet.”
Ezt az indokolja, hogy a jelenlegi információk szerint a projekt eddig meghatározott
kerete nem lesz elegendı a megvalósításhoz. Nyilván a jelenlegi helyzet alapján a
költségvetésünk nem rendelkezik olyan jellegő tartalékokkal, ami erre forrást tudna
biztosítani, ezért meg kell kísérelni azt, hogy az eredeti költségkeretbe maradhasson a
projekt.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az ülés megkezdése elıtt Karsai Izabella asszony tett
nekem egy javaslatot. Arra kérem Karsai Izabellát, hogy azt mondja el. Ez az
elıterjesztés nem a BVV Kft általános mőködésére irányul, hanem a városközpont
funkcióbıvítı rehabilitációval kapcsolatos elıterjesztés.
Karsai Izabella: Nem tudom, hogy félreértettem-e, de az anyag, amit én kaptam, úgy
kezdıdött, hogy a BVV Kft ügyvezetı váltásából eredı átadás-átvétel okán kérte ezt a
Till Gábor. Ebbıl én arra következtettem, hogy akkor ez a BVV Kft ügyvezetı váltására
irányul, ezért kértem, - úgy gondolom, hogy ez így korrekt és tisztességes, - hogy ezt
terjesszük ki a február 1-tıl hozzánk került GAMESZ-ra és Beruházási Irodára is a másik
belsı ellenırzési vizsgálat végéig szintén. Így korrektül lezárul az ügyvezetı váltás.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Akkor konkrétan a BSZM Kft és a BVV Kft
vonatkozásában is teljes körő belsı ellenıri vizsgálatot kérünk. Magyarán errıl van szó.
Tóth Gábor két pontot mondott. Van egy harmadik pont, egy kiegészítı javaslat, ami a
BVV Kft vonatkozásában a Beruházási Iroda és a GAMESZ tevékenységére is kiterjed.
A szavazás errıl a három javaslatról szól csomagban.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

4

148/2011. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.
3.
4.

Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a belsı ellenırt a „Budakeszi
Városközpont funkcióbıvítı rehabilitációja - Fı utca és Környezete” elnevezéső
projekt kapcsán a 2011. április 30-ig létrejött kötelezettség-vállalások belsı
vizsgálatára.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a belsı ellenırt a BSZM Kft 2010. évi
mőködésére vonatkozó belsı vizsgálatára.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a belsı ellenırt a BVV Kft és a
GAMESZ 2010. évi mőködésére vonatkozó belsı ellenırzésre.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft-t ügyvezetı igazgatóját,
hogy tegyen javaslatot, hogy az eredeti költségkereten belül az önkormányzati
többletforrás nélkül hogyan lehet megvalósítani a projektet.

Határidı: 1-4. pontra: azonnal

Felelıs:

1-3. pontra: Majláth Konrád Konstantin
belsı ellenır
4. pontra: BVV Kft ügyvezetı

161. napirendi pont
Tárgy: Az Önkormányzat és a HP&HP Bt. között
létrejövı hatósági szerzıdés

Elıadó: Alpolgármester

Bakács Edit Bernadett: Budakeszin élı vállalkozó jelentkezett, hogy két újabb területen
szeretne ízléses pavilonban zöldséget árulni. Az egyik helyszínnel nem is volt vita, ez a
Budaörsi út mellett van. A másik helyszínnél élénk képviselı-testületi vita alakult ki.
Ugyanis ez a Rózsa utcai mozdony környéke, ami most viszonylag rendezetté vált azzal,
hogy a szemét-lerakóhely megszőnt. Felmerültek olyan ellenérvek is, hogy itt a
forgalombiztosítás is nehézkes lenne. Másik oldalról viszont ez a vállalkozó felvállalta,
hogy rendben tartja a környéket, ami most meglehetısen elhanyagolt. Rendszeresen
gondozza, az árusítóhelyen zöld tujákat és virágokat helyez ki, gépkocsi parkolókat alakít
ki, és Budakeszin élı embereket fog alkalmazni. Éjszaka is ırzött lesz a terület, most
elıfordul, hogy ott hajléktalan éjszakázik. Azzal a feltétellel javaslom engedélyezni ezt a
2. helyszínt is, hogy mindenképpen a városkép esztétikai igényessége megmaradjon,
illetve a szerzıdést, - amit már elıkészítettek - úgy módosítanánk, hogy a mozdonytól
nyugati részen elhelyezkedı területre kellene tenni ezt a pavilont, ami kevésbé zavarja a
városképet és a közlekedést. A pavilon konkrét elhelyezésében a Tanácsnokokkal kellene
még egyeztetni. A határozati javaslat az lenne, hogy a szerzıdést a melléklet szerinti
tartalommal fogadjuk el, de a szerzıdésben ezeket a javasolt módosításokat tegyük meg.
Tehát, hogy a mozdonytól nyugati területen legyen elhelyezve a pavilon, és egyeztessük
a város Tanácsnokokkal. A 2. pont nagyon fontos, tehát a városkép esztétikai
igényességének követelményétıl nem tekintünk el, a pavilon csak akkor mőködhet, ha
ennek megfelel. Ha nem felel meg, akkor a képviselı-testület a szerzıdést
felülvizsgálhatja és felbonthatja. A 3. pont, ha egyetért ezzel a képviselı-testület, hogy
felkéri a polgármestert a meghatározott szerzıdés aláírására.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Képviselı-társaim, kívánnak-e hozzászólni? Nem.
Minden módosítást elmondtunk jegyzı asszony?
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Garainé dr. Szelenczy Gabriella: Csak annyi, hogy a szerzıdésbe bele is kell venni azt,
hogy a képviselı-testület határozata alapján, ha a városkép nem esztétikus, akkor a
szerzıdés felbontásáról dönthet a testület.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazhatunk a három pontról csomagban.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
149/2011. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete az Önkormányzat és a HP&HP Bt. között
létrejövı hatósági szerzıdést melléklet szerinti tartalommal, az alábbi
módosításokkal fogadja el.
a. a Szerzıdés az alábbi 2.3. ponttal egészüljön ki:
„2.3. A szerzıdést megkötı felek kinyilvánítják, hogy a hrsz. 1669 számú
belterületi pavilon és az árusítás helyszíne a 376,589 pályaszámú MÁV
gızmozdony nyugati oldalán lévı, Tanácsnokokkal elızetesen egyeztetett
területen legyen.”
b. a Szerzıdés az alábbi 7.16. ponttal egészüljön ki:
„7.16. A HP & HP Bt tudomásul veszi, hogy Budakeszi Város Képviselıtestülete a városkép esztétikai igényességének követelményétıl nem tekint el,
a zöldséges pavilon csak akkor mőködhet, ha ennek a követelménynek
megfelel.”
c. a Szerzıdés 8.3. pontja az alábbi szövegrésszel egészüljön ki:
„8.3.2. Amennyiben a közterület használat nem felel meg a 7.16. pontban
leírtaknak, a Képviselı-testület a szerzıdést felülvizsgálja és felbonthatja.”
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban
meghatározott szerzıdés aláírására.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

162. napirendi pont
Tárgy: A Széchenyi Általános Iskolában új
hetedik elsıs osztály beindítása

Elıadó: OKJB elnök-helyettese

Odri Ágnes: 2011. április 13-án, 14-én, 15-én megtörtént a Széchenyi István Általános
Iskolában a leendı elsı osztályosok beiratkozása. A 2011/2012. tanévre 166 elsıs
gyermek iratkozott be, ami a korábbi évekhez képest - ez eddig átlag 130 fı volt jelentısebb emelkedést mutatott. Így az általános iskola jelezte a fenntartó felé, hogy az
osztályok túlzsúfoltsága, valamint a beiratkozási lapon megjelölt három irányultság közül
az egyiknek a teljesítése érdekében az elızı évek hat elsıs osztályától eltérıen, idén hét
elsıs osztályt kíván indítani, egy további német nyelvoktató nemzetiségi osztály
létrehozásával. A közoktatásról szóló törvény szerint az elsı és negyedik évfolyamra
felvehetı maximális létszám egy osztályban 26 fı lehet. Az Oktatási Közmővelıdési és
Jogi Bizottság megtárgyalta ezt az elıterjesztést, és a szakmai szempontokat, a tantermek
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méretét és a színvonalas nyelvi oktatást szem elıtt tartva a hetedik elsıs osztály
beindítását javasolja a testületnek. A Német Önkormányzat szintén egyetértett ezzel a
javaslattal. Mivel költségtöbbletet is jelent a hetedik elsıs osztálynak az indítása, ezért a
Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, ı is egyetértett vele. Mindezek alapján az „A” határozati
javaslat a következı lenne. „Budakeszi Város Képviselı-testülete jóváhagyja a
Széchenyi István Általános Iskolában a hetedik elsıs osztály indítását német nemzetiségi
nyelvoktató irányultsággal, és további egy tanítói státuszra a 2011. évi költségvetésben 5
havi fedezetet különít el, ami 1 Mft-ot jelent, és az általános tartalékkeret terhére lehet
biztosítani. A 2012. költségvetési évben pedig további 7 havi fedezetet biztosít.
Amennyiben csökken az osztályok létszáma a 2011/2012. tanévben induló második
évfolyamon, a képviselı-testület engedélyezi az osztályok számának 6-ról 5-re történı
csökkenését.” Kérem e szerint a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönjük a szép felvezetést, de közben van egy 162.
új elıterjesztés, ami alapján az egyes pontban 4 havi fedezet van feltüntetve, mintha a
képviselı asszony 5 havi fedezetet olvasott volna fel.” Az „A” határozati javaslatról, amit
felolvasott a képviselı asszony, módosítva arról szavazunk.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
150/2011. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete jóváhagyja a Széchenyi István Általános
Iskolában a hetedik elsıs osztály indítását német nemzetiségi nyelvoktató
irányultsággal és további egy tanítói státuszra a 2011. évi költségvetésben 4 havi
fedezetet, azaz 1 MFt-ot az általános keret terhére biztosít, a 2012-es költségvetési
évben pedig további 8 havi fedezetet biztosít.
Budakeszi Város Képviselı-testülete, amennyiben csökken az osztályok létszáma a
2011/2012. évi tanévben induló második évfolyamon engedélyezi az osztályok
számának 6-ról 5-re történı csökkenését.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

163. napirendi pont
Tárgy: Széchenyi István Általános Iskola
igazgatójának vezetıi megbízatásáról történı
lemondása

Elıadó: OKJB elnök-helyettese

Odri Ágnes: A Széchenyi István Általános igazgatója, dr. Bardócz-Tódor András 2011.
május 2-án kelt, és 2011. május 3-án érkezett levelében az intézményvezetıi
megbízatásáról azonnali hatállyal lemondott. Az intézményvezetı megbízatása 2011.
július 31-én, a határozott idı elteltével egyébként megszőnik. Így az intézményben
eredeti munkakörben kell foglalkoztatni ezután. Az iskola igazgatójának vezetıi
megbízásának megszőntetése két módon történhet, lemondással vagy közös
megegyezéssel. Három változat lehetséges ezek alapján, az „A” változat szerint a
lemondási idı kerülhet figyelembevételre, a „B” változat szerint a közös megegyezéssel
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történı azonnali hatállyal történı lemondás kerül figyelembe vételre, és a „C” változat
szerint a közös megegyezés kerül figyelembe vételre, de késıbbi idıponttal annak
érdekében, hogy az átadás-átvételre elegendı idı álljon rendelkezésre. A határozati
javaslat az „A” változat lenne, amit a Bizottság is javasol. Az pedig a következı: ”1.
Budakeszi Város Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 23 § (5) bekezdése alapján a Széchenyi István Általános Iskola igazgatója,
dr. Bardócz-Tódor András vezetıi megbízatásának közös megegyezéssel történı
megszőntetéséhez 2011. május 10. napjával hozzájárul, amennyiben a Budakeszi Német
Önkormányzat az egyetértését megadja. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy
dönt, hogy dr. Bardócz-Tódor András és az SzMSz szerinti igazgatóhelyettes között a
vezetıi feladatok átadás-átvétele 2011. május 31.-ig történjen meg. 3. Budakeszi Város
Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a vezetıi megbízás megszőntetésével
kapcsolatos intézkedés megtételére. 4. Budakeszi Város Képviselı-testülete
felhatalmazza a Széchenyi István Általános Iskola vezetıségét a kinevezés módosítással
kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint a tantárgyfelosztás módosítására dr.
Bardócz-Tódor Andrást, mint tanárt további képzettségének megfelelı alkalmazása
feltételének megvalósítása céljából.” Kérem a határozati javaslat elfogadását.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Csomagban szavazunk, indítható a szavazás.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
151/2011. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

3.
4.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. Törvény 23. §. (5) bekezdése alapján a Széchenyi István Általános
Iskola igazgatója, Dr. Bardócz-Tódor András vezetıi megbízatásának közös
megegyezéssel megszüntetéséhez 2011. május 10. napjával hozzájárul, amennyiben
a Budakeszi Német Önkormányzat az egyetértését megadja.
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dr. Bardócz-Tódor András és
az SzMSz. szerinti igazgató-helyettes között a vezetıi feladatok átadás-átvétele
2011. május 31.-ig történjen meg.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a vezetıi
megbízás megszőntetésével kapcsolatos intézkedés megtételére.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a Széchenyi István Általános
Iskola vezetıségét a kinevezés módosítással kapcsolatos intézkedések megtételére,
valamint a tantárgyfelosztás módosítására Dr. Bardócz-Tódor András, mint tanár
további képzettségének megfelelı alkalmazása feltételeinek megvalósítása céljából.

Határidı: 1. és 3-4. pontra: 2011. május 10.
2. pontra: 2011. május 31.

Felelıs: 1. és 3. pontra: polgármester
2. pontra: Dr. BardóczTódor András és SZIA
Igazgató
4. pontra: SZIA vezetısége
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164. napirendi pont
Tárgy: Széchenyi István Általános Iskola igazgatói
álláshelyére kiírt pályázatának elbírálása

Elıadó: OKJB elnök

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ezt a napirendi pontot a kiküldött anyag alapján zárt
formában tárgyalnánk. Szeretném megkérdezni a két pályázót, hogy hozzájárulnak-e
esetleg a nyílt ülés tárgyalásához? Elıször Czifra Zsuzsanna képviselı asszonyt
kérdezem.
Czifra Zsuzsanna: Zárt tárgyalást kérnék.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Megkérdezzük a rend kedvéért a másik pályázót is, de
ezek alapján zárt ülésben folytatja a képviselı-testület ez a napirendi pontot.
Flautner István: Természetesen igen.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönjük szépen, a másik pályázó nem járult hozzá
nyílt ülés tartásához, úgyhogy zárt ülést kell tartanunk, de a rend kedvéért mindkettıjüket
meg kellett kérdeznem. Kérem mindkét pályázót, hogy szíveskedjenek kinn helyet
foglalni.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Zárt ülést rendelek el.
(Zárt ülést követıen nyílt üléssel folytatódott a testületi ülés.)
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A 164. (Széchenyi István Általános Iskola igazgatói
álláshelyére kiírt pályázatának elbírálása) napirendi pontot folytatjuk. A zárt ülés során
Czifra Zsuzsanna visszavonta a pályázatát. A szavazás eredményérıl a Szavazatszámláló
Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselı-testületet.
(Odri Ágnes, mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke felolvasta a Széchenyi István
Általános Iskola igazgató választásáról a titkos szavazás eredményét tartalmazó
jegyzıkönyvet, mely a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
152/2011. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete 2011. május 10-i Széchenyi István Általános Iskola
Igazgató választáson Flautner István 1 db igen és 7 db nem szavazatot kapott. Mivel a
pályázó nem kapta meg a minısített többséget, ezért a Széchenyi István Általános Iskola
igazgatói pályázat eredménytelen.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönöm szépen a Szavazatszámláló Bizottság
munkáját. A következı határozati javaslatot terjeszteném a képviselı-testület elé.
„Budakeszi Város Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a Széchenyi István
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Általános Iskola vezetésével kapcsolatos feladatokat a közalkalmazottakról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekrıl szóló 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet 5. § (16) bekezdése alapján az intézmény SzMSz-ében meghatározott
helyettesítés rendjében foglaltak szerint kerül ellátásra 1 év idıtartamra, azaz 2011.
augusztus 1.-tıl 2012. július 31.-ig.” Ehhez kérem a képviselı-társaimtól, hogy
szavazzunk.
A jelenlévı 8 fı képviselı mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
153/2011. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a Széchenyi István Általános
Iskola vezetésével kapcsolatos feladatokat a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet 5. § (16) bekezdése alapján az intézmény SzMSz-ben meghatározott
helyettesítés rendjében foglaltak szerint kerül ellátásra 1 év idıtartamra, azaz 2011.
augusztus 1.-tıl 2012. július 31.-ig.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Martin Andreát szeretném kérni a mikrofonhoz.
Martin Andrea: Azt szeretném megkérdezni, hogy jól értettem, hogy augusztus 1-tıl?
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Igen, mert a pályázati kiírás augusztus 1-tıl szól.
Martin Andrea: Tekintettel arra, hogy eddig vezetıi helyettesítést nagyon rövid ideig
láttam csak el, én úgy gondolom, hogy a feladataim mellett ezt a megbízást nem tudom
megfelelı teljesítéssel elvállalni.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönjük szépen. A következı határozati javaslat
akkor az lenne, hogy „Budakeszi Város Képviselı-testülete javasolja, hogy a Széchenyi
István Általános Iskola vezetésével kapcsolatos feladatokat Czifra Zsuzsanna, a jelenlegi
igazgatóhelyettes lássa el, és felkéri az intézményt a szükséges intézkedések
megtételére.” Kérem a képviselıtársaimat, hogy errıl szavazzunk.
A jelenlévı 8 fı képviselı mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
154/2011. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete javasolja, hogy a Széchenyi István Általános Iskola
vezetésével kapcsolatos feladatokat Czifra Zsuzsanna, a jelenlegi igazgatóhelyettes lássa
el, és felkéri az intézményt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönöm szépen. Ezzel a 164. (Széchenyi István
Általános Iskola igazgatói álláshelyére kiírt pályázatának elbírálása) napirendi pontot
befejeztük.
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165. napirendi pont
Tárgy: Czövek Erna Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény igazgatói álláshelyére kiírt
pályázatának elbírálása

Elıadó: OKJB elnöke

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Kérdezem Barcsik Hédi igazgató asszonyt, hogy
hozzájárul-e a nyílt ülés tartásához?
Barcsik Hédi: Szeretnék zárt ülést.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Zárt ülést kért az igazgató asszony, kérem a
kollégákat, hogy kapcsoljuk ki a kamerát.
(Zárt ülést követıen nyílt üléssel folytatódott a testületi ülés.)
(Odri Ágnes, mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke felolvasta a Széchenyi István
Általános Iskola igazgató választásáról a titkos szavazás eredményét tartalmazó
jegyzıkönyvet, mely a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
155/2011. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a Czövek Erna Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény igazgatói teendıinek ellátására titkos szavazás alapján 9 db igen
szavazattal 2011. augusztus 1.-tıl 2016. július 31.-ig terjedı 5 év határozott idıre
Barcsik Hédit megbízza. Illetményét a közalkalmazotti besorolásnak megfelelıen
alapbérben és vezetıi pótlékban határozza meg.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az
alkalmazáshoz szükséges intézkedések megtételére.

Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Mindkét intézményvezetı asszonynak jó egészséget,
sok sikert kívánunk a munkájukhoz. Ezzel a mai képviselı-testületi ülést bezárom.
k.m.f.

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília
polgármester

Tóth Gábor
jegyzıkönyv-hitelesítı

Garainé dr. Szelenczy Gabriella
jegyzı

Czifra Zsuzsanna
jegyzıkönyv-hitelesítı

