35/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 25én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.
Jelen voltak: 7 fı képviselı a jelenléti ív szerint
(Odri Ágnes, Tóth Gábor, Szabó Ákos Péter igazoltan távol, Czifra Zsuzsanna még
nem érkezett meg, jelen van 7 fı képviselı.)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Tisztelettel köszöntöm a televízió nézıit és
képviselıtársaimat a 2011. augusztus 25-i rendkívüli képviselı-testületi ülésen. Jelen
van Bakács Edit Bernadett, Bánhidi László, Dr. Csutoráné dr Gyıri Ottília, Czifra
Zsuzsanna késıbb érkezik, Ohr Alajos, Pataki Judit, Somlóvári Józsefné és Tömösi
Attila képviselık. Ezzel a képviselı-testület rendelet- és határozatképes.
Képviselıtársaimnak a mai napirendi pontokkal kapcsolatosan a következıt javaslom.
A 342. (Beszámoló a Budakeszi Hírmondó önkormányzati lap megjelenésérıl)
napirendi pont levételét elıkészítetlenség miatt, továbbá a 343/b (Megbízási
szerzıdés a Budakeszi Hírmondó fıszerkesztıi feladatainak ellátására) napirendi pont
levételét. A 343/a (Megbízási szerzıdés az önkormányzat kommunikációval
kapcsolatos feladatainak ellátására) napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyaljuk.
Új elıterjesztések is kiosztásra kerültek: a 349. (Pénzügyi tanácsadó szerzıdés) és a
350. (Nagyszénászugi Viziközmő Társulat anyagainak feldolgozására megbízási
szerzıdés). Mind a két új elıterjesztést javasolnám zárt ülés keretén belül tárgyalni.
Amennyiben nincs ezzel kapcsolatosan hozzászólás, akkor javaslom, hogy
csomagban szavazzunk a napirendi pontokról.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a
napirendi pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el:
−
levételre kerülnek a 342. (Beszámoló a Budakeszi Hírmondó önkormányzati
lap megjelenésérıl) és a 343/b (Megbízási szerzıdés a Budakeszi Hírmondó
fıszerkesztıi feladatainak ellátására) napirendi pontok,
−
a 343/a (Megbízási szerzıdés az önkormányzat kommunikációval kapcsolatos
feladatainak ellátására)) megtárgyalása zárt ülés keretében történik,
−
felvételre kerülnek a 349. (Pénzügyi tanácsadó szerzıdés) és a 350.
(Nagyszénászugi Viziközmő Társulat anyagainak feldolgozására megbízási
szerzıdés) napirendi pontok.
A fenti módosítások alapján a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK
Tárgy
Elmaradt napirendek:
273. Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása
Új napirendek:
330. Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Elıadó
Polgármester

Polgármester

331. KMOP-5.2.1B-2f-2009-0014 számú a „Budakeszi
Városközpont
Elıkészítı és
funkcióbıvítı rehabilitációja – Fı utca és környezete”
Bíráló Bizottság
elnevezéső projekt bıvítési és felújítási munkái
elnöke
kivitelezésének kiegészítı munkák elvégzésére lefolytatott
közbeszerzési eljárás lezárása
332. BSzM Kft. alapító okirat módosítása
Polgármester
333. „Belterületi csapadékvíz elvezetı rendszer rekonstrukciója Alpolgármester
Budakeszin” címő projekt megindításával kapcsolatos feladatok
334. Széchenyi István Általános Iskola SzMSz-ének jóváhagyása OKJB elnöke
335. Széchenyi István Általános Iskola Pedagógiai programjának
módosítása
OKJB elnöke
336. Széchenyi István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása OKJB elnöke
337. Széchenyi István Általános Iskola pedagógus létszáma
OKJB elnöke
338. Czövek Erna Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Pedagógiai programjának módosítása
OKJB elnöke
339. Czövek Erna Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
minıségirányítási programjának jóváhagyása
OKJB elnöke
340. Közmővelıdési koncepció elkészítése határidejének
Módosítása
OKJB elnöke
341. Parkolási rendelet szakértıi vizsgálatára fedezet biztosítása VK Tanácsnok
342. Beszámoló a Budakeszi Hírmondó önkormányzati lap
megjelenésérıl
PVB elnöke
343. b.) Megbízási szerzıdés a Budakeszi Hírmondó fıszerkesztıi
feladatainak ellátására
Polgármester
344. Budakeszi Rendırırsön pályakezdı rendırök lakhatási
támogatásának Budakeszi Önkormányzatára esı költség
részének megfizetése
KKKB elnöke
345. Intézmények rágcsáló és féregmentesítése
KKKB elnöke
Zárt ülés:
343. a.) Megbízási szerzıdés az önkormányzat kommunikációval
kapcsolatos feladatainak ellátásra
Polgármester
346. Temetı üzemeltetésére beérkezett pályázatok elbírálása
PVB elnöke,
KKKB elnöke
347. HP Plasztik Kft. beadványa
KKKB elnöke
348. Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány helyzete
KKKB elnöke
349. Pénzügyi tanácsadó szerzıdés
Polgármester
350. Nagyszénászugi Viziközmő Társulat anyagainak
Polgármester
feldolgozására megbízási szerzıdés
______________________________________________________________________
273. napirendi pont
Tárgy: Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A határozati javaslat lényege az, hogy az
önkormányzat fenntartásában mőködı Szivárvány Óvoda létszámcsökkentését a
képviselı-testület nem fogadja el. A felvehetı gyerekek maximális létszámát a
jelenleg érvényes és hatályos alapító okiratban megjelölt fıben állapítjuk meg. Aki
ezzel egyetért, az „igen”-nel szavaz.
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A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
328/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a fenntartásában mőködı Szivárvány Óvoda
létszámcsökkentését nem fogadja el. A felvehetı gyermekek maximális
gyermeklétszámot a jelenleg érvényes és hatályos alapító okiratban megjelölt fıben
állapítja meg.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

330. napirendi pont
Tárgy: Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az SzMSz-ben három fı dologban változtatunk. A
rendkívüli ülésekre vonatkozó szabályok változnának meg, a jegyzıkönyv
hitelesítésével kapcsolatosan tettünk be könnyítı szabályokat, illetve a településrészi
önkormányzat átengedett anyagi eszközök felhasználásáról szóló szabályokról is
rendelkezünk. Úgy látom, hogy nem jelentkezik szólásra senki, akkor szavazunk a
rendeletmódosításról.
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének
38/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az R. 16. §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Rendkívüli ülés alkalmával az elıterjesztések helyben is kiosztásra kerülhetnek.”
2. §
Az R. 44. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) A jegyzıkönyvet a polgármester, a jegyzı és egy hitelesítı írja alá. Mindenkori
hitelesítı a bizottságok elnökei rotációs alapon. Amíg a bizottsági elnököket nem
választja meg a képviselı-testület, jegyzıkönyvet a polgármester, a jegyzı és két
hitelesítı írja alá, mely esetben a jegyzıkönyvi hitelesítı a testületi ülésen jelenlévı
korelnök és a legfiatalabb képviselı.”
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3. §
Az R. 52/F. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
“(2) Az átengedett anyagi eszközök felhasználásáról a településrészi önkormányzat
dönt. A településrészi önkormányzatot a Nagyszénászugi alszámla feletti rendelkezés
joga teljes egészében megilleti. Évente egyszer a településrészi önkormányzat köteles
a Képviselı-testületnek beszámolni gazdálkodásával kapcsolatos döntésekrıl.”
4. §
Hatályát veszti az R. 16. § (7) bekezdése.
5. §
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
______________________________________________________________________
331. napirendi pont
Tárgy: KMOP-5.2.1B-2f-2009-0014 számú a
Elıadó: Elıkészítı és Bíráló
Budakeszi Városközpont funkcióbıvítı
Bizottság elnöke
rehabilitációja Fı utca és környezete” elnevezéső
projekt bıvítési és felújítási munkái
kivitelezésének kiegészítı munkák elvégzésére
lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárása
(írásos anyag mellékelve)

Bánhidi László: Nemcsak tanácsnokként, hanem a Közbeszerzési Bizottság
vezetıjeként is, röviden beszámolnék arról, hogy elızetesen a képviselı-testület 15
millió forintos keretösszeget határozott meg a pótmunkák megfizetésére. Az ajánlat
ennél kedvezıbb, 14 millió forintnál is alacsonyabb díjon vállalják ezeket a
munkákat. Az elıterjesztésben 13.816.488,- Ft összeg szerepel, pontosabban ez
13.816.489,- Ft. Ezzel a módosítással javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az eljárást a Progress-90 Zrt. nyerte meg. Ez a cég
végzi a Városháza felújítását, bıvítését jelenleg is. A határozati javaslatról
csomagban szavazunk.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül azzal a
módosítással, hogy a „13.816.488,- Ft” szövegrész helyébe „13.816.489,- Ft”
szövegrész lép, és az alábbi határozatot hozta:
329/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Budakeszi
Városközpont funkcióbıvítı rehabilitációja keretében Budakeszi Városháza
rekonstrukciója és bıvítése, valamint a Nagysándor József Emlékház
rekonstrukciója kiegészítı építési munkáinak közbeszerzési eljárás során
kiválasztott kivitelezı, a Progress-B’90 Zrt. ajánlatát, amely bruttó 13.816.489,Ft összegben vállalja a kiegészítı építési munkák elvégzését.
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2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert a Progress-B’90
Zrt.- vel megkötendı vállalkozási szerzıdés aláírására.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

______________________________________________________________________
332. napirendi pont
Tárgy: BSzM Kft. alapító okirat módosítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ennél a napirendnél két módosításra kerül sor, a
székhelyet illetıen illetve a kft könyvelıje vonatkozásában. Úgy látom, hogy nincs
hozzászólás, kérem, hogy fogadjuk el a módosítást, szavazzunk.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
330/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a BSZM Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosítását tartalmazó 5. számú módosító okiratot a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a 5. számú
módosító okirat, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat aláírására.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BSZM Nonprofit Kft.
ügyvezetıjét, hogy az 1. pontban meghatározott alapító okirat módosítással
kapcsolatban a cégbíróság felé intézkedjen.

Határidı: 1. pontra: azonnal
2. pontra: 30 napon belül

Felelıs: 1. pontra: polgármester
2. pontra: BSZM Nonprofit Kft ügyvezetıje

______________________________________________________________________
333. napirendi pont
Tárgy: „Belterületi csapadékvíz elvezetı rendszer
rekonstrukciója Budakeszin” címő projekt
megindításával kapcsolatos feladatok
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Alpolgármester

Bakács Edit Bernadett: Az elızı testületi ülésen részletesen tárgyaltuk, hogy a
város a zárt rendszerő csapadékvíz elvezetésére nyert pályázatot 80 millió forintos
értékben, amire az önrészt az önkormányzat biztosítja. Ennek a feltétele az, hogy a
helyszínen lakók egy olyan utat építsenek ki, ami biztosítja, hogy az úton lévı felületi
kavicsot nem mossa be a csatornába a víz. Most a lakók nyilatkoznak arról, hogy
hajlandók-e részt vállalni az útépítésbıl vagy nem. A nyilatkozat megtételének
határideje 2011. augusztus 31-e, ez folyamatban van. Viszont ahhoz, hogy a
pályázatot tartani tudjuk, szükséges az engedélyezési terv költségének a
megszavazása. A pályázat két év múlva zárul csak le. Most arról volt szó, hogy a
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalta az engedélyezési terv
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költségeit, ami 980 ezer forint és a fedezetet is biztosítja. Így kérem, hogy a
képviselı-testület is járuljon hozzá ahhoz, hogy a pályázat további feléhez az
engedélyezési tervhez szükséges fedezet meglegyen.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönöm szépen, máris szavazhatunk.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
331/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 269/2011. (VII. 28.) számú
önkormányzati határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépjen:
„Budakeszi Város Képviselı-testülete a Kerekmezı-Kenderföld-Villám utcák
csapadékvíz vízjogi engedélyezési eljárásához kapcsolódó korszerőségi
nyilatkozatának a meghosszabbítására, ismételt közmőegyeztetésekre és az ezekhez
szükséges eljárási díjakra a 2011. évben a költségvetés általános tartalék keretébıl
980.000 Ft fedezetet biztosít.”
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

334. napirendi pont
Tárgy: Széchenyi István Általános Iskola SzMSz-ének
jóváhagyása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó:OKJB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az elıterjesztés mögött megtalálható az SzMSz,
aki gondolja, elolvashatja. Ha nincs hozzászólás, akkor indítható a szavazás.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
332/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a Széchenyi István Általános Iskola (OM
azonosító: 032445) - a módosítással egységes szerkezetbe foglalt – Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

335. napirendi pont
Tárgy: Széchenyi István Általános Iskola Pedagógiai
programjának módosítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: OKJB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Amennyiben nincs hozzászólás, máris indítható a
szavazás.
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A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
333/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı- testülete a Széchenyi István Általános Iskola (OM
azonosító: 032445) - a módosítással egységes szerkezetbe foglalt - Pedagógiai
programját a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

336. napirendi pont
Tárgy: Széchenyi István Általános Iskola házirendjének
jóváhagyása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: OKJB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Úgy látom, hogy nincs hozzászólás, indítható a
szavazás.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
334/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı- testülete a Széchenyi István Általános Iskola (OM
azonosító: 032445) - a módosítással egységes szerkezetbe foglalt – házirendjét a
melléklet szerint jóváhagyja.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

337. napirendi pont
Tárgy: Széchenyi István Általános Iskola pedagógus létszáma Elıadó: OKJB elnöke
(írásos anyag mellékelve)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Egy félállású napközis tanító néni álláshelyének a
biztosításáról van szó. Arról dönt a képviselı-testület, hogy ezt biztosítja. Úgy látom,
hogy nincs hozzászólás, akkor indítható a szavazás.
A jelenlévı 7 fı képviselı 6 mellette, 1 ellene szavazattal és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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335/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a Széchenyi István Általános Iskola (OM
azonosító: 032445; a továbbiakban: SZIA) pedagógus létszámának fél napközis
nevelı, tanító álláshely növelésének engedélyezését 2011. augusztus 25. napjától
jóváhagyja. 2011-ben a finanszírozás a SZIA 2011. évi költségvetésének a terhére
történik. Az álláshely 2012. évi költsége a SZIA 2012. évi költségvetésében
tervezésre kerül.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

338. napirendi pont
Tárgy: Czövek Erna Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Elıadó: OKJB elnöke
Pedagógiai programjának módosítása
(írásos anyag mellékelve)
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Úgy látom, hogy nincs hozzászólás, indítható a
szavazás.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
336/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı- testülete a Czövek Erna Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény (OM azonosító: 040025) - a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Pedagógiai programját a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

339. napirendi pont
Tárgy: Czövek Erna Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Elıadó: OKJB elnöke
minıségirányítási programjának jóváhagyása
(írásos anyag mellékelve)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Indítható a szavazás.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
337/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı- testülete a Czövek Erna Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény (OM azonosító: 040025) minıségirányítási programját a melléklet szerint
jóváhagyja.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester
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340. napirendi pont
Tárgy: Közmővelıdési koncepció elkészítése
határidejének módosítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: OKJB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az új határidı elfogadásáról a képviselı-testület
döntsön, szavazhatunk róla.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
338/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a 417/2009. (XII. 15.) számú önkormányzati
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„az új koncepció jóváhagyásának határidejéül 2010. június 30-át jelöli meg”
szövegrész helyébe „az új koncepció jóváhagyásának határidejéül 2011. november
30-át jelöli meg” szövegrész lép.
Határidı: 2011. november 30.

Felelıs: OKJB elnök

341. napirendi pont
Tárgy: Parkolási rendelet szakértıi vizsgálatára
fedezet biztosítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: VK Tanácsnok

Ohr Alajos: A legutóbbi, 2011. július 25-ére szervezett lakossági fórumon, ahol a
parkolási rendelet bevezetésével kapcsolatos terveket ismertettük a lakossággal és
vártuk a lakosság erre vonatkozó elképzeléseit, véleményeit, felmerült, hogy az
Önkormányzat a rendelet bevezetése elıtt szakértıvel is vizsgáltassa meg a rendelet
forgalomtechnikára vonatkozó részét. Mi ennek a felkérésnek szeretnénk eleget tenni,
egyébként ez a mi terveink között is szerepelt. Felkértünk négy vállalkozót illetve
céget arra, hogy tegyen árajánlatot. Egy 300 ezer forintos, egy 100 ezer forintos
árajánlat érkezett, valamint két ingyenes árajánlat is. İk helyi emberek, nyilván
szeretnének lokálpatrióta módon ennyivel hozzájárulni a szőkebb közösségünk
idevonatkozó elképzeléseihez. Ezért az a határozati javaslatunk, hogy mind a két
ingyenes ajánlatra kössünk szerzıdést. Itt szeretném megköszönni mindkét
ajánlattevınek, hogy vállalták, hogy ingyenesen részt vesznek a parkolási rendelet
tervezetünknek a forgalomtechnikai szakmai átvizsgálásában. Javaslom a határozati
javaslat elfogadását a tisztelt képviselı-testületnek.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A mellékelt megbízási szerzıdésben, aminek az
elfogadásáról szintén szavazunk, ott egy kis módosítást tettünk.
Garainé dr. Szelenczy Gabriella: A megbízási szerzıdés 5. pontja arról szól, hogy a
megbízás milyen idıtartamra szól, oda azt kellene beírni, hogy a mai naptól, tehát
2011. augusztus 25-tıl a rendelet elfogadásáig közötti idıtartamra jön létre a
megbízás.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Indítható a szavazás a módosítással együtt.
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A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, hogy a megbízási szerzıdés 5. pontjában a „2011. augusztus .. – 2011.
augusztus … közötti idıtartamra jön létre” szövegrész helyébe „2011. augusztus 25tıl a parkolási rendelet elfogadásáig jön létre”, és az alábbi határozatot hozta:
339/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a parkolási rendelet-tervezet
forgalomtechnikai szempontú szakértıi vizsgálatával Jóna Péter okleveles
építımérnököt, továbbá a For Vid Kft-t bízza meg és melléklet szerinti
tartalommal fogadja el a megbízási szerzıdést.
Budakeszi Város Képviselı-testülete az 1. pontban megjelölt szerzıdések
aláírására felkéri a polgármestert.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

344. napirendi pont
Tárgy: Budakeszi Rendırırsön pályakezdı
Elıadó: KKKB elnöke
rendırök lakhatási támogatásának Budakeszi
Önkormányzatára esı költség részének megfizetése
(írásos anyag mellékelve)

Somlóvári Józsefné: Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy nyolc fiatal pályakezdı
rendır részére lakhatási támogatást nyújtana a Budakeszi Rendırırs Területén
mőködı önkormányzatok Közbiztonsági, Bőnmegelızési Bizottsága. Több
településrıl támogatják a fiatal rendıröknek a lakhatását. Ez létszámarányosan lett
megállapítva, Budakeszire összesen 50.097,- Ft jut. A Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottság és a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási
Bizottság jóváhagyta ezt, kérjük a képviselı-testület támogatását és a határozati
javaslat elfogadását.
Ohr Alajos: Csak egy apró technikai észrevételem van. Az EDtR rendszerre feltett
elıterjesztésben egyik elıterjesztıként Tóth Gábor, mint Nagyszénászugi
Településrészi Önkormányzat elnöke szerepel. Azt gondolom, hogy semmi köze
ennek a megbízatásának a napirendi ponthoz. İ, mint Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási elnök társelıterjesztı ennél a napirendi pontnál. Ezt kérném
szépen majd korrigálni.
Somlóvári Józsefné: Csak annyit szeretnék mondani, hogy a kinyomtatott példányon
a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság az elıterjesztı, mivel a
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság is támogatta, így gyakorlatilag két
bizottság elnökének az elıterjesztése.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönöm szépen, indítható a szavazás.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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340/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a Budakeszi Rendırırs Területén Mőködı
Önkormányzatok Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottsága 11/2011. (VII.
07.) számú határozatának figyelembe vételével a Budakeszi Rendırırs
állományába kerülı 8 fı fiatal pályakezdı rendır részére 50.097,- Ft lakhatási
támogatás biztosít az általános tartalékkeret terhére.
Budakeszi Város Képviselı-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata és a
MÁV Repülı- és Ejtıernyıs Sportegyesület közötti bérleti szerzıdést a
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdés aláírására.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

345. napirendi pont
Tárgy: Intézmények rágcsáló és féregmentesítése
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: KKKB elnöke

Somlóvári Józsefné: Itt röviden arról van szó, hogy ez egy kötelezı feladat. Már az
elızı testületi ülésen is bent volt ez a napirendi pont, de vissza lett utalva, mert sem a
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság sem a Közbiztonsági, Környezetvédelmi
és Közellátási Bizottság nem tárgyalta. A mostani képviselı-testületi ülésre mindkét
bizottság pozitívan bírálta, kérjük a képviselı-testületnek a támogatását.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ha kérdés nincs, akkor szavazhatunk.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
341/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a PANN-TOX Környezethigiénés és
Szolgáltató Kft–val vállalkozási szerzıdést köt 2011. 08. 26-tól- 2011.12.31-ig
terjedı idıre féreg és rágcsálómentesítési szolgáltatás elvégzésére, a melléklet
szerinti tartalommal.
Budakeszi Város Képviselı-testülete az önkormányzat által üzemeltetett
intézmények rágcsáló- és féregmentesítési tevékenységének ellátására 554.750,Ft fedezet biztosít a 2011. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1.
pontban megjelölt szerzıdés aláírására.

Határidı: 1-3. pontra: azonnal

Felelıs: 1-3. pontra: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Most következik a zárt ülés.
(Zárt ülést követıen nyílt üléssel folytatódott a testületi ülés.)
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Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Zárt ülés részeként a 343/a (Megbízási szerzıdés
az önkormányzat kommunikációval kapcsolatos feladatainak ellátásra) napirend
szerint hozott határozat értelmében a képviselı-testület az Omega-System Kft.-vel
megállapodást kötött a Polgármesteri Hivatal egyéb szolgáltatási keret terhére az
önkormányzat kommunikációjával kapcsolatos feladatainak ellátására. A szerzıdés
2011. december 31-ig terjed, utána felülvizsgálatra fog kerülni.
A 346.(Temetı üzemeltetésére beérkezett pályázatok elbírálása) napirend során a
képviselı-testület egyhangúlag a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgáltató Kft.-t támogatta.
A szerzıdés az említett Kft.-vel kerül megkötésre.
A 347. (HP Plasztik Kft. beadványa) napirendi pontnál a Dózsa György téren
péksüteményeket árusító pavilon elhelyezésére kerül sor 2011. szeptember 1-tıl
2011. december 31-ig havi 40 ezer forint bérleti díjért. Ezt is a képviselı-testület
egyhangúan megszavazta.
A 348. (Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány helyzete) napirendi pontnál a
képviselı-testület úgy döntött, hogy a Közbiztonsági Közalapítvány mőködésére,
tevékenységére a jövıben is számot tart a képviselı-testület. Ezt egyhangú
szavazattal elfogadta. A korábban hozott testületi döntést a 416/2010. számú
határozatunkat hatályon kívül helyeztük, ami az elızı tagok szavazásáról szólt.
Továbbá döntöttünk arról, hogy Komáromy-Poros László lemondása miatt
megüresedett helyre Horváth Ferencet jelöli a képviselı-testület. Egyhangúan az ı
jelölését elfogadtuk. Ezenkívül felkértük az önkormányzat ügyvédjét a változás
bejegyzési eljárás megindítására.
A 349. (Pénzügyi tanácsadó szerzıdés) napirendi pontnál arról döntött a képviselıtestület, hogy dr. Schneider Magdolna Budakeszi közgazdász azzal kereste meg a
képviselı-testületet, hogy ingyenes pénzügyi tanácsadó segítséget nyújtana az
önkormányzatnak, amit a képviselı-testület elfogadott.
Végül a 350. (Nagyszénászugi Viziközmő Társulat anyagainak feldolgozására
megbízási szerzıdés) napirendi pontnál, a beérkezett ajánlatot elkıkészítetlenség
miatt a képviselı-testület nem fogadta el.
Köszönöm szépen a képviselı-testületnek a mai munkáját, ezzel a mai testületi ülést
bezárom.
K. m. f.

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília
polgármester

Garainé dr. Szelenczy Gabriella
jegyzı

Somlóvári Józsefné
jegyzıkönyv-hitelesítı
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