21/2011.
JEGYZİKÖNYV

Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 8-án
megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.
Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint.
(Tóth Gábor képviselı igazoltan távol, Bánhidi László képviselı még nem érkezett meg,
jelen van 9 fı képviselı.)
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait, a
televíziónézıket és kedves vendégeinket a 2011. június 8-ai rendkívüli testületi
ülésünkön. A testület rendelet - határozatképes. Mielıtt a napirendi pontokra rátérnénk,
kérem szépen a képviselı-testületet, hogy egy perces néma felállással adózzunk Mádl
Ferenc köztársasági elnök úr emlékének, H. Bóna Márta meteorológusnak, és Tamás
Mónika Budakeszi lakos kislány emlékének.
(A képviselı-testület egy perces néma felállással emlékezett Mádl Ferenc köztársasági
elnökre, H. Bóna Márta meteorológusra, és Tamás Mónika Budakeszi lakosra.)
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Napirend elıtti hozzászólást kért Szabó Ákos Péter
tanácsnok úr, akinek megadom a szót.
Szabó Ákos Péter: A városban óriási felháborodást keltett a hétvégén a tavalyi év után
ismételten a Csillebérci Szabadidıs Központban megrendezésre került „Rock fesztivál”.
A város számtalan pontján lehetett hallani, gyakorlatilag nem lehetett létezni.
Természetesen a hivatalos lépéseket megtettük, illetve már pénteken polgármester
asszony megtette. Hivatalosan azt a választ kaptuk a szabadidı központ vezetésétıl, hogy
ık a területet bérbe adták, a XII. kerületi Polgármesteri Hivatal képviselıi mindvégig a
területen voltak, és zajszint méréseket végeztek. İk ennek ellenére nem zárkóznak el
semmifajta tárgyalástól, aminek nyilván az lenne a célja, hogy ez a késıbbiekben ne
forduljon elı, illetve oly módon forduljon elı, hogy Budakeszi lakosságának a pihenését
ez ne zavarja. Arról tájékoztattak minket egy nagyon kedves felajánlással, hogy egy
másik rendezvény is lesz a szabadidı központnak a területén szombaton. Egy gyereknapi
rendezvény, aminek a látogatását minden Budakeszin élı gyermek számára díjmentessé
teszik. Ez azt jelenti, hogy minden Budakeszin élı gyermek, aki ellátogat a parkba a
szombati nap folyamán, díjmentesen vehet részt ennek a rendezvénynek a megtekintésén.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönjük a tájékoztatót. Azt szeretném kérdezni,
hogy ez a rendezvény 2011. június 11-ét jelenti-e?
Szabó Ákos Péter: Igen.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Arra kérjük az újságíró kollégákat is, hogy adjanak hírt
arról, hogy 2011. június 11-én (szombaton) lesz egy ilyen rendezvény. Arról esetleg tud
tájékoztatást adni Szabó Ákos Péter képviselı-társam, hogy milyen programok lesznek
pontosan ezen a rendezvényen és kik fognak ott fellépni?
Szabó Ákos Péter: Sajnos azt pontosan nem tudom. Ez egy hagyományos rendezvény.
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Lesznek koncertek, ugráló vár, Caramell és Tóth Vera, valamint ismert és számomra
kevésbé ismert együttesek lépnek majd ott fel. A Csillebérci Szabadidıközpont
honlapján a rendezvény programja megtalálható. Czifra Zsuzsanna igazgató asszonnyal
arra gondoltunk, hogy az iskolába eljuttatunk ebbıl a programból valamilyen kivonatot,
és aki élni szeretne ezzel a lehetıséggel, az megteheti azt. Hangsúlyozom, hogy a
tárgyalás még hátra van. Nyilvánvalóan elejét szeretnénk venni annak, hogy a
késıbbiekben ne forduljanak elı ilyen csendzavarások.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönöm a tájékoztatást. Többen nem jelentkeztek
napirend elıtti hozzászólásra, akkor rátérnénk a mai napirendi pontokra. Képviselıtársaim elıtt ki van osztva a 214. [A 168/2011. (V. 26.) számú (a KESZIVÍZ Kft
ügyvezetıjével kötött munkaszerzıdés módosítása – béremelés) önkormányzati határozat
hatályon kívül helyezése] és a 215. (EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft megbízása
monitoring tevékenység ellátására) elıterjesztés. Szeretném kérni, hogy ezt a nyílt ülés
részeként a 212. (HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat nappali ellátás épületének
átépítése) napirendi pontok mögé soroljuk be. A zárt üléshez a 213. (Temetı szerzıdés
felülvizsgálata) napirendi pont után tegyünk be még egy elıterjesztést. Ez egy szóbeli
elıterjesztés, a beruházásokról szóló beszámolóra kértem a BVV Kft ügyvezetıjét.
Szeretném, ha még ezt is felvennénk a mai napirendi pontok közé. Kérdezem, hogy van-e
a napirendi pontokhoz valakinek módosító javaslata? Nincs. Akkor kérem a képviselıtestületet, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött,
hogy
− a nyílt ülésre a napirendi pontok közé felveszi a 212. (HÍD Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat nappali ellátás épületének átépítése) napirendi pont
után a 214. [A 168/2011. (V. 26.) számú (a KESZIVÍZ Kft ügyvezetıjével
kötött munkaszerzıdés módosítása – béremelés) önkormányzati határozat
hatályon kívül helyezése] és 215. (EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft megbízása
monitoring tevékenység ellátására) napirendi pontok, és a zárt ülésre a 213.
napirendi pont után a 216. napirendi pont tárgyalását,
− és elfogadta az alábbi napirendi pontok tárgyalását:
NAPIRENDI PONTOK
Tárgy
206. Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 17/2007. (VI. 1.)
rendelet módosításáról
207. A „Virágos Budakesziért” díj adományozásáról szóló rendelet
208. A 174/2011. (V. 26.) számú (közalkalmazottak béren kívüli
juttatása) önkormányzati határozat újratárgyalása
209. Széchenyi István Általános Iskola SzMSz módosításának
jóváhagyása
210. dr. Bardócz Tódor András és Fülöp Ottília többletóráihoz
fenntartói hozzájárulás

Elıadó
Jegyzı

KKKB elnökétıl
Polgármester
OKJB elnökhelyettese
OKJB elnökhelyettese
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211. Czövek Erna Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény házirend
módosítása
212. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat idısek nappali
ellátását nyújtó Budakeszi, Erdı u. 83. sz. épületének
rekonstrukciós bıvítése
214. A 168/2011. (V. 26.) számú (a KESZIVÍZ Kft) ügyvezetıjével
kötött
munkaszerzıdés
módosítása
–
béremelés)
önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése
215. EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft megbízása monitoring
tevékenység ellátására
Zárt ülés
213. Temetı szerzıdés felülvizsgálata
216. BVV Kft beszámolója (szóbeli)

OKJB elnöke
Alpolgármester
Polgármester

Polgármester

KKKB elnöke
BVV ügyvezetı

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönöm szépen, akkor máris megkezdjük a
napirendi pontok tárgyalását.

206. napirendi pont
Tárgy: Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 17/2007. (VI. 1.) rendelet módosításáról

Elıadó: Jegyzı

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A módosítás lényege az, hogy a Pénzügyi Osztály
ezentúl két csoportra fog oszlani: Gazdálkodási Csoportra és Adócsoportra. Kérdezem,
hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Nincs. Akkor máris szavazunk.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének
32/2011. (VI. 10.) önkormányzati rendelete
Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 17/2007. (VI. 1.) rendelet módosításáról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. §. (1) bekezdésében, valamint az
1992. évi XXIII. tv. 39. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 36. §. (2)
bekezdésére – az egységes Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) belsı
szervezetét, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét megállapító Budakeszi Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
17/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint
módosítja:
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1. §
Az R. 7. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[ A Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti egységeinek tagozódása:]
“c) Pénzügyi Osztály
c1) Gazdálkodási Csoport
c2) Adócsoport”
2. §
Az R. 10/A. § (2) bekezdés a) pontjában a „Pénzügyi Osztály és Gazdálkodási Osztály”
szövegrész helyébe „Pénzügyi Osztály” szöveg lép.
3. §
Hatályát veszíti az R. 3. § (1) bekezdésében szereplı „a Gazdálkodási Osztályvezetı”
szövegrész.
Hatályát veszíti az R. 6. § (10) bekezdésének a) pontjában szereplı „a Gazdálkodási
Osztály” szövegrész.
4. §
E önkormányzati rendelet 2011. június 10-én lép hatályba.

207. napirendi pont
Tárgy: A „Virágos Budakesziért” díj adományozásáról
szóló rendelet

Elıadó: KKKB elnöke

Somlóvári Józsefné: Ez a rendelet nem új, módosítása szükségessé vált. Budakeszi
Város Önkormányzata a település arculatának, esztétikai képének kialakítására, a
rendezett, ápolt zöldövezet megtartása érdekében „”Virágos Budakesziért” díjat alapít, az
elismerés adományozásának feltételeit, valamint az eljárás rendjét szabályozza ebben a
rendeletben. Röviden ismertetnék egy-két pontot a rendeletünkbıl. A díj adományozható
annak a Budakeszi közigazgatási területén lévı ingatlantulajdonosnak, aki a település
arculatának, esztétikai képének építı alakításában részt vesz, ingatlana, valamint az
azelıtti közterület virágosításában és környezetalakításában példaként állítható a város
lakossága elé. A „Virágos Budakesziért” díjjal egy „Virágos Budakesziért feliratú”
stilizált virágcsokrot és a kiadás évszámát ábrázoló fémtábla, valamint 10.000,- Ft értékő
dísznövény vásárlására jogosító utalvány jár. Évente maximum 10 db díj adható ki. A
„Virágos Budakesziért” díj minden év augusztusában a „Családi napok”
rendezvénysorozat keretében, a fızıverseny eredményhirdetése elıtt közvetlenül
ünnepélyes keretek között kerülne átadásra. A díj odaítélésére bárki javaslatot tehet.
Írásos javaslatot minden év július 1-jéig lehet az Erkel Ferenc Mővelıdési Központban
kihelyezett „Virágos Budakesziért” feliratú dobozban elhelyezni. Ugyanilyen doboz lesz
kitéve az Önkormányzatnál és az Okmányirodában is. A leadás határideje is szerepel.
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Majd utána egy 6 fıs szakmai zsőri fogja a helyszíneket bejárni, és értékelni fogja ezeket
az ingatlanokat, nyilván fotóval és személyes meggyızıdés alapján. A zsőri összetétele:
a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottsága elnöke, illetve delegált
személye, Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft ügyvezetı igazgatója
vagy általa delegált személy, Budakeszi Szépítı Egyesület Elnöke vagy általa delegált
személy, és jelen esetben a három tanácsnok úr. A díj 10 év után ismételten kiadható
ugyanannak a személynek vagy szervezetnek. Az elismerések odaítélésérıl elıterjesztés
alapján a képviselı-testület minısített többségő szavazattal dönt. A rendelet
elfogadásával a korábbi rendeletet és annak módosításait jelen pillanatban hatályon kívül
kell helyezni. E rendeletnek az elfogadásához is a jelen képviselı-testület minısített
többségő szavazata szükséges.
Ohr Alajos: Azért nyomtam elıbb gombot, mert vártam, hogy esetleg az elnök asszony
mondja, hogy miután más került írásban elıterjesztésre, és amiket az elnök asszony
elmondott, az kvázi módosító javaslat volt az eredeti elıterjesztéshez képest. Ezért azt
vártam, hogy esetleg azt halljuk, hogy ezek már módosító javaslatok. Ezért most akkor
én azt kérem, hogy ezek a módosító javaslatok, amiket az elnök asszony elmondott,
módosító javaslatként kezelve kerüljenek elfogadásra. Bár nem tudom, jegyzıasszonyra
nézek, hogy ez így egy rendelet esetében módosító javaslatként elfogadható-e.
Garainé dr. Szelenczy Gabriella: Igen.
Ohr Alajos: Ha igen, akkor viszont kérném szépen, hogy így fogadjuk el.
Somlóvári Józsefné: Az egész rendelet egy módosítás.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Aki elfogadja a rendeletet az elnök asszony
módosításaival együtt, az szavaz „igen”-nel.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének
33/2011. (VI. 10.) önkormányzati rendelete
a „Virágos Budakesziért” Díj adományozásáról
Budakeszi Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az
1. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján a
„Virágos Budakesziért” Díj adományozásáról alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed
a) Budakeszi Város területén lévı ingatlanok tulajdonosaira, akik a település
virágosításában és környezetalakításában részt vállalnak;
b) Budakeszi Város területén lévı ingatlanokra, amelyek település arculatának,
esztétikai képének építı alakítására kihatással vannak.
2. §
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Budakeszi Város Önkormányzata a település arculatának, esztétikai képének
kialakítására a rendezett, ápolt „zöldövezet” megtartása érdekében „Virágos
Budakesziért” díjat alapít és az elismerés adományozásának feltételeit, valamint az
eljárás rendjét szabályozza.
3. §
(1)

(2)

(3)

A díj adományozható annak a Budakeszi közigazgatási területén lévı ingatlan
tulajdonosnak, aki a település arculatának, esztétikai képének építı alakításában
részt vesz, ingatlana, valamint az azelıtti közterület „virágosításában és
környezetalakításában” példaként állítható a város lakossága elé.
A „Virágos Budakesziért” díjjal egy „Virágos Budakesziért” feliratú, stilizált
virágcsokrot és a kiadás évszámát ábrázoló fémtábla, valamint 10.000 Ft értékő
dísznövény vásárlására jogosító utalvány jár.
Évente maximum 10 db díj adható ki.
4. §

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

A „Virágos Budakesziért” díj minden év augusztusában a Családi Napok
rendezvénysorozat keretében, a fızıverseny eredményhirdetése elıtt közvetlenül
kerül átadásra.
Ünnepélyes keretek között kerül sor a díj átadására.
A díj odaítélésére bárki javaslatot tehet. Az írásos javaslatot minden év július 1-jéig
lehet az Erkel Ferenc Mővelıdési Központban, a Polgármesteri Hivatalban és az
Okmányirodában kihelyezett „Virágos Budakesziért” feliratú dobozban, melyen a
leadás határideje is szerepel, helyezhetik el.
A 6 fıs szakmai zsőri július 2. és július 15. között helyszíni szemlét tart a
beérkezett javaslatok alapján.
A zsőri összetétele:
a) Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnok,
b) Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok,
c) Településfejlesztési Tanácsnok,
d) Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság elnöke vagy az
általa delegált személy,
e) Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetıje vagy az
általa delegált személy,
f)
Budakeszi Szépítı Egyesület elnöke vagy az általa delegált személy.
A szakmai zsőri a helyszíni szemlét követıen döntésüket írásbeli indokolással és
fotók becsatolásával, testületi elıterjesztés formájában a Képviselı-testület júliusi
ülésére terjeszti elı.
A díjat a zsőri elıterjesztése alapján – az értékelés szempontjainak figyelembe
vételével – a Képviselı-testület ítéli oda.
A díj 10 év után ismételten kiadható ugyanannak a személynek vagy szervezetnek.
Az elismerések odaítélésérıl a Képviselı-testület minısített szótöbbséggel dönt.
5. §

(1)

E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
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(2)

Hatályát veszti
a) a „Virágos Budakesziért” Díj alapításáról és adományozásáról szóló 43/2003.
(VII. 15.) önkormányzati rendelet;
b) a „Virágos Budakesziért” Díj alapításáról és adományozásáról szóló 43/2003.
(VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2005. (III. 11.)
önkormányzati rendelet;
c) a „Virágos Budakesziért” Díj alapításáról és adományozásáról szóló 43/2003.
(VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2005. (VI. 9.)
önkormányzati rendelet;
d) a „Virágos Budakesziért” Díj alapításáról és adományozásáról szóló 43/2003.
(VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2009. (III. 24.)
önkormányzati rendelet.

208. napirendi pont
Tárgy: A 174/2011. (V. 26.) számú (közalkalmazottak
béren kívüli juttatása) önkormányzati határozat
újratárgyalása

Elıadó: Polgármester

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Itt egy elírás történt az elızı határozati javaslat
elfogadásakor, ez kerül kijavításra. Amennyiben nincs másnak hozzászólása, akkor
csomagban szavazunk. Van 1. és 2. pont, a két pont kiegészíti egymást.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
192/2011. (VI. 08.) számú önkormányzati határozat:
1.
2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete hatályon kívül helyezi a 174/2011. (V. 26.)
számú önkormányzati határozatát.
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi intézményeiben
foglalkoztatott közalkalmazottak részére béren kívüli juttatásként 2011. május 1tıl szeptember 30-ig terjedı idıszakra 6000 Ft/álláshely/hó melegétkezési
utalványt nyújt, a fedezethez szükséges 12,3 MFt-ot az általános tartalékkeret
terhére biztosítja.

Határidı: 1-2 pontra: azonnal

Felelıs 1-2 pontra: polgármester

209. napirendi pont
Tárgy: Széchenyi István Általános Iskola SzMSz
módosításának jóváhagyása

Elıadó: OKJB elnök-helyettese

Odri Ágnes: A Széchenyi István Általános Iskola SzMSz-ének módosítására van
szükség, mert a jogkörök és a felelısség körök nem voltak benne tisztázva. Ezért az
SzMSz 7.3. pontját módosítani kell. Ebben rögzítésre kerültek az intézményvezetı
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kizárólagos vezetıi jogkörei, helyettesítése és a vezetı-helyettesek jogköre és
felelıssége. A módosítást a Tantestület, a Diákönkormányzat, a Szülıi Munkaközösség
és a Német Kisebbségi Önkormányzat is jóváhagyta. Az OKJ Bizottság is tárgyalta és
jóváhagyásra javasolja. Kérem a határozati javaslat elfogadását.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönöm szépen, akkor máris szavazunk a
jóváhagyásról mi is.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
193/2011. (VI. 08.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a Széchenyi István Általános Iskola 2008. évben
jóváhagyott SzMSz-ének módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
„Az SZMSZ 7.3. pontja

Az intézményvezetı kizárólagos vezetıi jogkörei:
Az intézményvezetı kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem helyettesíthetı
feladatok:
• a nevelési-oktatási intézménybe újonnan jelentkezı közalkalmazottak felvétele
• a közalkalmazotti munkaviszony megszüntetése
• helyettesi megbízás adása
• fegyelmi eljárás
Az intézményvezetı helyettesítése
a) Az általános helyettes
Az intézményvezetıt szabadsága és betegsége alatt, valamint hivatalos távolléte esetén
az alsós igazgatóhelyettes helyettesíti a kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben,
mint az iskola általános helyettese.
Az intézményvezetı tartós távolléte esetén az általános helyettes jogosult a kizárólagos
jogkörként fenntartott hatáskörök gyakorlására is.
b) Második számú igazgatóhelyettes
Az általános igazgatóhelyettest hivatalos távolléte, szabadsága és betegsége alatt a felsıs
igazgatóhelyettes helyettesítheti.
c) Harmadik számú helyettes
Az általános igazgatóhelyettest és a második számú igazgatóhelyettest együttes hivatalos
távollétük, szabadságuk és betegségük alatt a napközis igazgatóhelyettes helyettesítheti.
A vezetıhelyettesek jogköre és felelıssége
A vezetı helyettesek munkájukat munkaköri kötelezettségük alapján, valamint az
intézményvezetı közvetlen irányítása mellett végzik. A vezetı helyettesek feladat- és
hatásköre kiterjed egész munkakörükre. A vezetı helyettesek felelıssége kiterjed a
munkaköri kötelezettségükben található feladatkörökre, ezen túlmenıen személyes
felelısséggel tartoznak az intézményvezetınek.
A vezetı helyettesek beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész mőködésére
és pedagógiai munkájára, a belsı ellenırzések tapasztalataira, valamint az intézményt
érintı megoldandó problémák jelzésére.”
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester
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210. napirendi pont
Tárgy: dr. Bardócz Tódor András és Fülöp Ottília
többletóráihoz fenntartói hozzájárulás

Elıadó: OKJB elnök-helyettese

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A határozati javaslat ott van a képviselık elıtt.
Odri Ágnes: Dr. Bardócz-Tódor András iskolaigazgatói megbízatása 2011. május 10-vel
megszőnt. Az ı tanárként történı továbbfoglalkoztatása okán órarendbıvítésre van
szükség, amely többletköltséget a fenntartónak nem jelent. Az elıterjesztést az OKJ
Bizottság tárgyalta és jóváhagyásra javasolja. Kérem a határozati javaslat elfogadását e
szerint.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönjük. Máris indítható a szavazás.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
194/2011. (VI. 08.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a Széchenyi István Általános Iskola megbízott
igazgatója által elıterjesztett – dr. Bardócz-Tódor Andrásra és Fülöp Ottíliára vonatkozó
- többletköltséggel nem járó, többletóra keret biztosításhoz hozzájárul.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

211. napirendi pont
Tárgy: Czövek Erna Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény házirend módosítása

Elıadó: OKJB elnöke

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A határozati javaslat arról szól, hogy az egységes
szerkezetbe foglalt Házirendet elfogadjuk, illetve a képviselı-testület jóváhagyja. Úgy
látom, hogy nem jelentkezik szólásra senki, már indulhat is a szavazás.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
195/2011. (VI. 08.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a
Czövek Erna Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény módosításával egységes szerkezetbe
foglalt házirendjét.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester
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212. napirendi pont
Tárgy: HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
Elıadó: Alpolgármester
idısek nappali ellátását nyújtó Budakeszi,
Erdı u. 83. sz. alatti épületének rekonstrukciós bıvítése
Bakács Edit Bernadett: Itt arról van szó, hogy a HÍD Családsegítı rekonstrukciójának
az idejére az Idısek Napközi Otthona a Budakeszi Szent László Házba fog költözni. Az
elıterjesztés a bérleti díj emelkedése miatt vált szükségessé. Korábban 50 ezer forintot
terveztünk az Egyházközségi Képviselı-testület 75 ezer forintot fogadott el. Emiatt a
bérleti díjra nagyobb fedezetet kell biztosítani.
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Kérdezem, hogy van-e esetleg kérdés ehhez. Nincs.
Akkor a határozati javaslatra csomagban szavazunk.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
196/2011. (VI. 08.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a
Római Katolikus Egyházközség és Budakeszi Város Önkormányzata közötti - a
HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (Erdı u. 83.) épületének átépítése miatt
az idısek elhelyezésére vonatkozó - bérleti szerzıdést.
Budakeszi Város Képviselı-testülete a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2011. évi költségvetésében Egyéb üzemeltetés keretbe tervezett 300.000,- Ft –on
felül további 150.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék keret terhére a HÍD
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Erdı u. 83. sz. alatti épületének átépítése
alatt a Római Katolikus Egyházközség Szent László Közösségi Házának
bérlésére.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban
meghatározott szerzıdés aláírására.

Határidı: 1-3. pontra: azonnal

Felelıs: 1-3. pontra: polgármester

214. napirendi pont
Tárgy: A 168/2011. (V. 26.) számú (a KESZIVÍZ Kft
Elıadó: Polgármester
ügyvezetıjével kötött munkaszerzıdés módosítása –
béremelés) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az elıterjesztés ott van képviselı-társaim elıtt, kérem,
hogy készítsék elı. Kérem szépen a képviselı-testületet, hogy amennyiben kérdés nincs,
akkor máris szavazunk, indítható a szavazás.
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A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
197/2011. (VI. 08.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 168/2011. (V. 26.) számú (a
Keszivíz Kft. ügyvezetıjével kötött munkaszerzıdés módosítása – béremelés)
önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

215. napirendi pont
Tárgy: EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft megbízása
monitoring tevékenység ellátására

Elıadó: Polgármester

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Itt Budakeszi Város Önkormányzata által a
„Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítási” projektre benyújtott pályázatunk
felülvizsgálatára kell sort keríteni, amennyiben a tisztelt képviselı-testület dönt a
megbízás mellett. A határozati javaslat 3 pontba van szedve, az 1. pont a megbízási
szerzıdés elfogadásáról, a 2. pont arról, hogy a képviselı-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerzıdés aláírására, a 3. pont pedig arról szól, hogy a BSZM Kft
ügyvezetıje gyakorlatilag teljes körően a pályázatra vonatkozó dokumentumokat a
polgármester rendelkezésére bocsátja. Kérdezem a képviselı-társaimat, hogy van-e ezzel
kapcsolatban kérdés. Ha nincs, akkor indítható a szavazás.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
198/2011. (VI. 08.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.
3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja
Budakeszi Város Önkormányzata és az EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft.-vel
kötendı megbízási szerzıdést.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban
megjelölt szerzıdés aláírására.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BSzM Nonprofit Kft. ügyvezetıjét,
hogy az 1. pontban megjelölt szerzıdésben szereplı KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0038
sz. pályázatával kapcsolatban keletkezett dokumentumokat bocsássa a polgármester
rendelkezésére.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal
3. pontra: 2011. június 17.

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester
3. pontra: BSzM Nonprofit Kft
ügyvezetıje
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dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ezzel a mai ülés nyílt részeinek tárgyalását befejeztük.
Zárt üléssel folytatódik a testületi ülés.
(Zárt ülést követıen nyílt üléssel folytatódott a testületi ülés.)
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A zárt ülésen két napirendi pontot tárgyaltunk, az
egyik a 213. (Temetı szerzıdés felülvizsgálata)
(dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília nyílt ülés keretében felolvasta a 213. (Temetı szerzıdés
felülvizsgálata) napirendi pontról hozott képviselı-testületi határozatot.)
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ezután a 216. (BVV Kft beszámolója a
beruházásokról) napirend került megtárgyalásra.
(dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília nyílt ülés keretében tájékoztatott arról, hogy a 216.
napirendi pontot, BVV Kft beruházásokról szóló szóbeli tájékoztatását a képviselıtestület 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.)
dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az elıterjesztéseken végigmentünk. Köszönöm szépen
a gyors munkát. Ezzel a mai képviselı-testületi ülést bezárom.

k.m.f.

dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília
polgármester

Somlóvári Józsefné
jegyzıkönyv-hitelesítı

Garainé dr. Szelenczy Gabriella
jegyzı

Czifra Zsuzsanna
jegyzıkönyv-hitelesítı

