26/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 18-án
megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.
Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint
(Odri Ágnes és Tömösi Attila igazoltan távol, Szabó Ákos Péter még nem érkezett meg,
jelen van 8 fı képviselı)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévı képviselıket a
2011. július 18-i rendkívüli képviselı-testületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett,
Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna, Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília, Ohr Alajos, Pataki
Judit, Somlóvári Józsefné és Tóth Gábor. 8 fı képviselı jelen van, tehát a képviselıtestület rendelet és határozatképes.
Napirendi pontokkal kapcsolatosan az alábbi javaslatot teszem: a 263. napirendi pontot
(Beruházási hitelfelvétel és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés elfogadása) a
269. napirendi pont [Budakeszi SC kérelme a városi sportpálya (Budakeszi belterület
2415. hrsz.) használatáról a 2011-2012. évi bajnokság idejére] után tárgyalnánk.
Felvételre javaslom a 270. napirendi pontot („Budakeszi Díszpolgára” Címre javaslat),
melyet zárt ülés keretében tárgyaljuk meg.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el:
−
felvételre kerül a 270. napirendi pont („Budakeszi Díszpolgára” címre javaslat),
melyet zárt ülés keretében tárgyal meg;
−
a 263. napirendi pontot (Beruházási hitelfelvétel és az ahhoz kapcsolódó
könyvvizsgálói jelentés elfogadása) a 269. napirendi pont [Budakeszi SC kérelme
a városi sportpálya (Budakeszi belterület 2415. hrsz.) használatáról a 2011-2012.
évi bajnokság idejére] után tárgyal meg.
A fenti módosítások alapján a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta
el:
NAPIRENDI PONTOK
Tárgy
262. Megbízási szerzıdés könyvvizsgálói feladatok ellátására
263. Beruházási hitelfelvétel és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói
jelentés elfogadása
264. BSZM Nonprofit Kft.-vel kötendı megbízási szerzıdés

Elıadó
Polgármester
Bíráló Bizottság
elnöke
Ohr Alajos,
BSzM Kft FB
Elnöke

265. KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0014 Budakeszi városközpont
Till Gábor,
funkcióbıvítı rehabilitációja „Fı utca és környezete”
BVV Kft
elnevezéső projekt parkrekonstrukció kivitelezési munkáinak
ügyvezetı
kiegészítı építési munkái
igazgató
266. KMOP-2009-4-6-1./B-09 „A Budakeszi Pitypang Óvoda
Till Gábor,
kapacitásbıvítése a növekvı gyerekszám települési befogadása BVV Kft
és ellátás érdekében” elnevezéső projekt bıvítési és felújítási
ügyvezetı
munkái kivitelezésének kiegészítı építési munkái
igazgató
267. KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0014 Budakeszi városközpont
Till Gábor,
funkcióbıvítı rehabilitációja „Fı utca és környezete”
BVV Kft
elnevezéső projekt városháza rekonstrukciójának és bıvítésének ügyvezetı
kiegészítı építési munkái
igazgató
268. Megállapodás a Városi sportpálya használatáról a
XVII. Családi Nap Fesztivál engedélyezési eljárásához
Polgármester
269. Budakeszi SC kérelme a városi sportpálya (Budakeszi
belterület 2415. hrsz.) használatáról a 2011-2012. évi bajnokság
idejére
Polgármester
___________________________________________________________________
Zárt ülés:
270. „Budakeszi Díszpolgára” Címre javaslat
Polgármester

______________________________________________________________________
262. napirendi pont
Tárgy: Megbízási szerzıdés könyvvizsgálói feladatok ellátására Elıadó: Polgármester
(írásos anyag mellékelve)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Dr. Bernula Pállal - aki eddig az önkormányzat
könyvvizsgálói feladatait látta el – kötött szerzıdés lejárt, ezért új könyvvizsgálót bízunk
meg, dr. Cseke László könyvvizsgáló személyében. Kérem a határozati javaslat
elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
244/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı testülete úgy dönt, hogy melléklet szerinti tartalommal
elfogadja a Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adószakértı, Számviteli és Pénzügyi
Tanácsadó Kft-vel kötendı megbízási szerzıdést a könyvvizsgálói feladatok
ellátására.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban
megjelölt szerzıdés aláírására.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester
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(Szabó Ákos Péter megérkezett, jelen van 9 fı képviselı.)
______________________________________________________________________
264. napirendi pont
Tárgy: BSZM Nonprofit Kft.-vel kötendı megbízási szerzıdés Elıadó: Ohr Alajos,
(írásos anyag mellékelve)
a BSzM Kft FB elnöke

Ohr Alajos: A Felügyelı Bizottság a múlt héten ülésezett és döntött arról, hogy
haladéktalanul szükséges - a BSzM Kft finanszírozása érdekében - szerzıdést kötni az
önkormányzattal. Az önkormányzat ügyvédje, ifj. dr. Szilágyi István a szerzıdéstervezetet elkészítette. A szerzıdésben az észrevételeket javítottuk. Kérem a határozati
javaslat elfogadását, miután a BSzM Kft-nek a finanszírozása enélkül nem megoldott.
Tóth Gábor: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság nem látta ezt a szerzıdést,
ezért csak most van módon hozzászólni. Javaslom, hogy a szerzıdés III/6. pontja az
alábbira változzon: A Megbízott 5.750.000,- Ft bruttó megbízási díjra jogosult jelen
szerzıdés megkötésétıl számított 3 napon belül kiállított alakilag és tartalmilag
kifogástalan, egy részlető vagy több részlető számla ellenében, amit azonban kizárólag
jelen megbízás teljesítése körében eddig felmerült, vagy ezután felmerı közvetlen
kiadásai fedezésére fordíthat, mely tételek részletezett listáját a számla mellékleteként
köteles csatolni. Ennek körében: a munkaszervezet munkabérére és Felügyelı Bizottsági
tiszteletdíjakra; adóhátralékának kiegyenlítésére; tételes, jelen szerzıdés teljesítéséhez
közvetlenül köthetı dologi kiadásainak fedezésére fordíthat.
A szerzıdés III/7. pontjának 3. bekezdésére az alábbi módosító javaslatot teszem: A
dologi jellegő ráfordítások esetén azok igazolása akként történik, hogy a Megbízott az
általa ezen jogcímen befogadott és kifizetni szándékozott számlákat - azok kifizetése
elıtt - bemutatja a Megbízó részére, a polgármesternek vagy helyettesének. Kifizetése
csak a polgármester vagy helyettese egyetértı szignója után történhet meg.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását
az elhangzott módosításokkal.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta,
hogy
- a megbízási szerzıdés III. fejezet 6. pontja a következı: A Megbízott 5.750.000,- Ft
bruttó megbízási díjra jogosult jelen szerzıdés megkötésétıl számított 3 napon belül
kiállított alakilag és tartalmilag kifogástalan, egy részlető vagy több részlető számla
ellenében, amit azonban kizárólag jelen megbízás teljesítése körében eddig felmerült,
vagy ezután felmerı közvetlen kiadásai fedezésére fordíthat, mely tételek részletezett
listáját a számla mellékleteként köteles csatolni. Ennek körében: a munkaszervezet
munkabérére és Felügyelı Bizottsági tiszteletdíjakra; adóhátralékának kiegyenlítésére;
tételes, jelen szerzıdés teljesítéséhez közvetlenül köthetı dologi kiadásainak fedezésére
fordíthat.
- a megbízási szerzıdés III. fejezet 7. pont 3. bekezdése a következı: A dologi jellegő
ráfordítások esetén azok igazolása akként történik, hogy a Megbízott az általa ezen
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jogcímen befogadott és kifizetni szándékozott számlákat - azok kifizetése elıtt bemutatja a Megbízó részére, a polgármesternek vagy helyettesének. Kifizetése csak a
polgármester vagy helyettese egyetértı szignója után történhet meg.
A fenti módosítások alapján a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:
245/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete elfogadja Budakeszi Város Önkormányzata és
a BSZM Nonprofit Kft között kötendı megbízási szerzıdést melléklet szerinti
tartalommal.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban
megjelölt szerzıdés aláírására az alábbi módosításokkal:
−
a megbízási szerzıdés III. fejezet 6. pontja a következı: A Megbízott
5.750.000,- Ft bruttó megbízási díjra jogosult jelen szerzıdés megkötésétıl
számított 3 napon belül kiállított alakilag és tartalmilag kifogástalan, egy
részlető vagy több részlető számla ellenében, amit azonban kizárólag jelen
megbízás teljesítése körében eddig felmerült, vagy ezután felmerı közvetlen
kiadásai fedezésére fordíthat, mely tételek részletezett listáját a számla
mellékleteként köteles csatolni. Ennek körében: a munkaszervezet
munkabérére és Felügyelı Bizottsági tiszteletdíjakra; adóhátralékának
kiegyenlítésére; tételes, jelen szerzıdés teljesítéséhez közvetlenül köthetı
dologi kiadásainak fedezésére fordíthat.
−
a megbízási szerzıdés III. fejezet 7. pont 3. bekezdése a következı: A dologi
jellegő ráfordítások esetén azok igazolása akként történik, hogy a Megbízott
az általa ezen jogcímen befogadott és kifizetni szándékozott számlákat - azok
kifizetése elıtt - bemutatja a Megbízó részére, a polgármesternek vagy
helyettesének. Kifizetése csak a polgármester vagy helyettese egyetértı
szignója után történhet meg.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

______________________________________________________________________
265. napirendi pont
Tárgy: KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0014 Budakeszi városközpont
funkcióbıvítı rehabilitációja „Fı utca és környezete”
elnevezéső projekt parkrekonstrukció kivitelezési
munkáinak kiegészítı építési munkái
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Till Gábor,
a BVV Kft ügyvezetı
igazgató

Somlóvári Józsefné: Kérem, hogy a határozati javaslat az alábbi 2. ponttal egészüljön
ki: Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Fı téren 3 db térfigyelı
kamera kiállás helye kerüljön kiépítésre a BVV Kft ügyvezetı igazgatója, a kivitelezı és
a mőszaki ellenır jelenlétében. Felkéri a BVV Kft-t, hogy az árajánlatot nyújtsa be a
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságnak.
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Tóth Gábor: Ez a tétel annak a következménye, hogy a parkrekonstrukció elıkészítése
során a csapadékvíz-csatorna felújítására nem figyelt oda az elıkészítı. Ha megtette
volna, akkor ez a tétel a projekt része lenne. Ez több tízmilliós tétel. A korlátokat
figyelembe véve sikerült egy olyan megállapodást elıkészíteni, amely alapján a
csapadékvíz-elvezésnek a legkritikusabb részét sikerül megcsináltatni. Sikerült úgy
tárgyalni, hogy – talán – a projekt költségkeretén belül meg lehet oldani a csapadékvízelvezetést. Két probléma van. Az egyik probléma az, hogy az elıkészítés során ez miért
nem került betervezésre? A másik probléma, hogy a tartalékkeret miért merült ki a
projekt elıkészítése során? Ha nem merült volna ki, akkor a tartalékkeret ilyen dologra
szolgálna.
A határozati javaslatom a következı: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a
jegyzıt, vizsgálja meg, kit terhel a felelısség azért, hogy a pályázat elıkészítése során a
csapadékvíz-csatorna felújítása miért nem került betervezve a projektbe. A képviselıtestület kéri annak megvizsgálását is, hogy a tartalék keret az elıkészítés során miért
merült ki.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az
elhangzott módosításokkal.

A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta,
hogy
−
a határozati javaslat 2. pontja a következı: Budakeszi Város Képviselı-testülete
úgy dönt, hogy a Fı téren 3 db térfigyelı kamera kiállás helye kerüljön kiépítésre
a BVV Kft ügyvezetı igazgatója, a kivitelezı és a mőszaki ellenır jelenlétében.
Felkéri a BVV Kft-t, hogy az árajánlatot nyújtsa be a Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottságnak.
−
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, vizsgálja meg, kit terhel a
felelısség azért, hogy a pályázat elıkészítése során a csapadékvíz-csatorna
felújítása miért nem került betervezve a projektbe. A képviselı-testület kéri annak
megvizsgálását is, hogy a tartalék keret az elıkészítés során miért merült ki.
A fenti módosítások alapján a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:

246/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az Alpine
Hungária Építı Kft.-vel kötendı, KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0014 Budakeszi
városközpont funkcióbıvítı rehabilitációja „Fı utca és környezete” elnevezéső
projekt parkrekonstrukció kivitelezési munkáinak kiegészítı építési munkáira
– csapadékvíz csatorna felújítására – vonatkozó vállalkozási szerzıdés aláírására.
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Fı téren 3 db térfigyelı
kamera kiállás helye kerüljön kiépítésre a BVV Kft ügyvezetı igazgatója, a
kivitelezı és a mőszaki ellenır jelenlétében. Felkéri a BVV Kft-t, hogy az
árajánlatot nyújtsa be a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságnak.
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3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, vizsgálja meg, kit terhel a
felelısség azért, hogy a pályázat elıkészítése során a csapadékvíz-csatorna
felújítása miért nem került betervezve a projektbe. A képviselı-testület kéri annak
megvizsgálását is, hogy a tartalék keret az elıkészítés során miért merült ki.

Határidı: 1-3. pontra: azonnal

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

______________________________________________________________________
266. napirendi pont
Tárgy: KMOP-2009-4-6-1./B-09 „A Budakeszi Pitypang Óvoda Elıadó: Till Gábor,
kapacitásbıvítése a növekvı gyerekszám települési
a BVV Kft ügyvezetı
befogadása és ellátás érdekében” elnevezéső projekt
igazgató
bıvítési és felújítási munkái kivitelezésének kiegészítı
építési munkái
(írásos anyag mellékelve)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a következı határozati javaslat
elfogadását: Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-2009-4-61./B-09 „A Budakeszi Pitypang Óvoda kapacitásbıvítése a növekvı gyerekszám
települési befogadása és ellátása érdekében” elnevezéső projekt bıvítési és felújítási
munkái kivitelezésének kiegészítı építési munkáira vonatkozóan, egyszerő, hirdetmény
nélküli közbeszerzési eljárást indít.
A pénzügyi keretrıl a szerdai Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülés fog
dönteni, majd a 2011. július 28-i képviselı-testületi ülésen fogunk dönteni.

A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

247/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-2009-4-6-1./B-09 „A
Budakeszi Pitypang Óvoda kapacitásbıvítése a növekvı gyerekszám települési
befogadása és ellátása érdekében” elnevezéső projekt bıvítési és felújítási munkái
kivitelezésének kiegészítı építési munkáira vonatkozóan, egyszerő, hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárást indít.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester
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______________________________________________________________________
267. napirendi pont
Tárgy: KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0014 Budakeszi városközpont
funkcióbıvítı rehabilitációja „Fı utca és környezete”
elnevezéső projekt városháza rekonstrukciójának és
bıvítésének kiegészítı építési munkái
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Till Gábor,
a BVV Kft ügyvezetı
igazgató

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Két határozati javaslat van. Az elsı határozati javaslat
az egyszerő, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás indítására vonatkozik. A második
határozati javaslat a kiegészítı építési munkákra vonatkozó költség elszámolhatóság
vizsgálatáról szól. Szavazásra bocsátom a határozati javaslatok elfogadását.

A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta:

248/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0014
Budakeszi városközpont funkcióbıvítı rehabilitációja „Fı utca és környezete”
elnevezéső projekt Budakeszi Városháza rekonstrukciója és bıvítése, valamint a
Nagysándor József Emlékház rekonstrukciójának kiegészítı építési munkáira
vonatkozóan, egyszerő, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

248/a/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft, hogy a KMOP-5.2.1/B-2f-20090014 Budakeszi városközpont funkcióbıvítı rehabilitációja „Fı utca és környezete”
elnevezéső projekt Budakeszi Városháza rekonstrukciója és bıvítése, valamint a
Nagysándor József Emlékház rekonstrukciója kiegészítı építési munkáira vonatkozó
költség elszámolhatóságát a projekt keretében vizsgálja meg.
Határidı: azonnal

Felelıs: BVV Kft ügyvezetı
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______________________________________________________________________
268. napirendi pont
Tárgy: Megállapodás a Városi sportpálya használatáról
Elıadó: Polgármester
a XVII. Családi Nap Fesztivál engedélyezési eljárásához
(írásos anyag mellékelve)

Bakács Edit Bernadett: Az elızetes megbeszélés során aggályosnak tartottuk, hogy mi,
mint használatbavevık kijelentjük azt, hogy a gyakorlóteret (nagy sportpálya) nem
használjuk és megkíméljük, tekintettel a folyamatban lévı felújításra, valamint azt, hogy
a gyakorlótér a rendezvény idıtartama alatt le lesz zárva. Ezt technikailag nehéz
megvalósítani. A megkímélést bevállalhatjuk, de ekkor tömeget nem tudunk úgy terelni,
hogy a pálya közepén soha senki ne legyen. Attól még lehetünk figyelemmel a
felújításra, hogy nem rögzítjük írásban.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását
azzal a módosítással, hogy a Megállapodás 1.4. pontra törlésre kerül.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta,
hogy a megállapodás 1.4. pontja törlésre kerüljön és az alábbi határozatot hozta:
249/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a melléklet szerinti
tartalommal
- az alábbi módosítással - elfogadja a Budakeszi Város Önkormányzata, Budakeszi
Labdarúgó Akadémia és az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ között kötendı
megállapodást a városi sportpálya használatáról a XVII. Családi Nap Fesztivál
rendezvénytartási engedélyének benyújtásához: megállapodás 1.4. pont törlésre
kerüljön.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban
megjelölt szerzıdés aláírására.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

______________________________________________________________________
269. napirendi pont
Tárgy: Budakeszi SC kérelme a városi sportpálya
(Budakeszi belterület 2415. hrsz.) használatáról a
2011-2012. évi bajnokság idejére
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az alábbi határozat elfogadását bocsátom szavazásra:
1. Budakeszi Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Budakeszi Sport Klub,
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Budakeszi belterület 2415. hrsz. alatt lévı városi sportpályát 2011-2012. évi MLSZ
bajnoksági mérkızésekre való felkészülésre használhassa, az ingatlanhasználatra
vonatkozó szerzıdés szerint, melynek a feltételei a következık: az önkormányzat 1
évadra biztosítja a használatot; anyagi hozzájárulás ellenében a használat idejére a pálya
fenntartásához, karbantartásához, a használattal arányban. 2. Budakeszi Város Képviselıtestülete felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet a háromoldalú megállapodás
elıkészítésére, valamint a polgármestert annak aláírására. 3. Budakeszi Város Képviselıtestülete felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet, hogy a Budakeszi Labdarúgó
Akadémiával fennálló szerzıdést vizsgálja meg jogi szempontból is.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
250/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Budakeszi Sport
Klub, Budakeszi belterület 2415. hrsz. alatt lévı városi sportpályát 2011-2012. évi
MLSZ bajnoksági mérkızésekre való felkészülésre használhassa, az
ingatlanhasználatra vonatkozó szerzıdés szerint, melynek a feltételei a következık:
−
az önkormányzat 1 évadra biztosítja a használatot;
−
anyagi hozzájárulás ellenében a használat idejére a pálya fenntartásához,
karbantartásához, a használattal arányban.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet a
háromoldalú megállapodás elıkészítésére, valamint a polgármestert annak
aláírására.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet, hogy
a Budakeszi Labdarúgó Akadémiával fennálló szerzıdést vizsgálja meg jogi
szempontból is.

Határidı: 1-3. pontra: azonnal
Felelıs: 1. pontra: polgármester
2. pontra: polgármester, ifj.dr. Szilágyi István ügyvéd
3. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd
______________________________________________________________________
263. napirendi pont
Tárgy: Beruházási hitelfelvétel és az ahhoz kapcsolódó
könyvvizsgálói jelentés elfogadása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Bíráló Bizottság
elnöke

Tóth Gábor: Az önkormányzat 225 MFt beruházási hitel felvételét tervezte a 2011. évi
költségvetésében. Elindítottunk egy közbeszerzési eljárást, ennek a lezárása van most
folyamatban. A beruházási hitel a városháza projekt, a HÍD Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat bıvítése projekt, illetve a Pitypang Óvoda bıvítése projekt
önrészének a fedezésére szolgál. Az új törvények értelmében könyvvizsgálói vélemény
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kell a hitelfelvételrıl. Ezt a mai napon a könyvvizsgáló elkészítette. Egy bank adta be az
ajánlatát. A banki hitelpiac egyik jellemzıje, hogy sok bank nem adja be az ajánlatát a
pályázatra. A Bíráló Bizottság az ajánlatot érvényesnek találta és javasolta a szerzıdés
megkötését.
Pataki Judit: Miután a beruházási hitel részleteinek a kifizetése a jövı évi költségvetést
terheli, ezért kérem, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság kiemelt
figyelmet szenteljen arra, hogy ez szerepeljen a jövı évi költségvetésben.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A könyvvizsgáló jelentés áttanulmányozása miatt
tárgyalási szünetet rendelek el.
(A tárgyalási szünet után a képviselı-testületi ülés nyílt üléssel folytatódott. A tárgyalási
szünetben Somlóvári Józsefné távozott, jelen van 8 fı képviselı)
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
251/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a KÉ-12272/2011. számú közbeszerzési eljárás
keretében a Beruházási hitelfelvételre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert – a nevezett eljárás nyertesével – az Erste Bank Hungária
ZRt-vel (1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26.) a beruházási hitelszerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Zárt ülést rendelek el.
(Zárt ülést követıen nyílt üléssel folytatódott a testületi ülés. A zárt ülésen visszaérkezett
Somlóvári Józsefné, jelen van 9 fı képviselı)
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília ismertette a zárt ülés keretében meghozott határozatot.
Köszönöm a képviselıtársaimnak a mai munkát, a testületi ülést bezárom.

K. m. f.

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília
polgármester

Garainé dr. Szelenczy Gabriella
jegyzı

Somlóvári Józsefné
jegyzıkönyv-hitelesítı

Tóth Gábor
jegyzıkönyv-hitelesítı
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