38/2011
JEGYZİKÖNYV
Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 08-án
megtartott nyílt testületi ülésén.
Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint
(Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, Odri Ágnes, Tóth Gábor és Tömösi Attila
igazoltan távol, jelen van 7 fı képviselı.)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévı vendégeinket, a
képviselı-testület tagjait és a televízió nézıit a 2011. szeptember 08-ai képviselı-testületi
ülésen. Jelen van Bánhdi László, Czifra Zsuzsanna, Dr. Csutoráné dr Gyıri Ottília, Ohr
Alajos, Pataki Judit, Somlóvári Józsefné és Szabó Ákos Péter. 7 fı képviselı jelen van,
tehát a képviselı-testület rendelet- és határozatképes. Napirendi pont elıtti hozzászólásra
jelentkezett Somlóvári Józsefné, akinek megadom a szót.
Somlóvári Józsefné: Felkérem a jegyzı asszonyt, a közlekedésért felelıs tanácsnok urat
és a Budaörsi Rendırkapitányság Közlekedési és Rendészeti Osztályát, hogy vizsgálják
meg a Budakeszi belterületén indokolatlanul kihelyezett és kint felejtett kresz táblák
ügyét. Pl. a Dózsa György téren a szelektív hulladékgyőjtı sziget kb. egy éve megszőnt,
mégis kint maradt a „Megállni tilos” tábla. 20 km-es sebességkorlátozó tábla található a
Munkácsy Mihály utcában, melyet 5 méteren belül old a Vásárhelyi Pál utca. Szeretném
felhívni Budakeszi lakosságát arra, hogy tartsák be a városban a parkolási és a
közlekedési szabályokat, hiszen sokan tapasztalhatták, hogy a város közterület-felügyelıi
járják az utakat és kihelyezik a büntetéseket a szabálytalanul parkoló gépjármővekre.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A napirendi pontokkal kapcsolatosan a következı
módosításokat javaslom: levételre javaslom a 343/b napirendi pontot (Megbízási
szerzıdés a Budakeszi Hírmondó fıszerkesztıi feladatainak ellátására), a 362. napirendi
pontot (A közbiztonság helyi aktuális kérdései). A 356. napirendi ponttal (Elvek a
parkolási rendelet elıkészítéséhez) kapcsolatosan kérem Ohr Alajos tanácsnok úr
javaslatát. Javaslom, hogy a 363. napirendi pontot (Budakeszi Rendırırs parancsnoki
kinevezés támogatása) zárt ülés keretében, elsı napirendi pontként tárgyaljuk. Felvételre
javaslom 370. napirendi pontként a „Budakeszi 0200/10 és 0200/93 hrsz.-ú állami
tulajdonban lévı ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelem” tárgyú
elıterjesztést és 371. napirendi pontként a „2011. évi költségvetésben történı
átcsoportosítás” tárgyú elıterjesztést.
Ohr Alajos: A 356. napirendi pontot (Elvek a parkolási rendelet elıkészítéséhez)
levételre javaslom, miután a lakossági fórumon megígértük, hogy megfelelı elıkészítés
után fogjuk a képviselı-testület elé terjeszteni. Szakértık bevonását kértük a parkolási
rendelet elıkészítéséhez. A szakértık dolgoznak az anyagon, tegnap volt konzultáció
ebben a kérdésben. Ha minden a terveink szerint mőködik, akkor a szeptember 13-ai
rendkívüli képviselı-testületi ülésre be tudjuk terjeszteni a parkolási rendeletet.
Pataki Judit: A 370. napirendi ponttal (0200/10 és 0200/93 hrsz.-ú állami tulajdonban
lévı ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelem) kapcsolatosan nem
tudtam felkészülni, mivel az elıterjesztés helyben került kiosztásra. Kérem, hogy ezt a
napirendi pontot a következı testületi ülésen tárgyaljuk.

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ennek semmi akadálya nincsen, de a következı
testületi ülésen Ön nem tud részt venni. A 370. napirendi pontban az elkerülı útnak a
nyomvonalába tartozó állami földterületekrıl van szó, amit a Nemzeti Földalap szeretne
meghirdetni hasznosításra. A határozat elfogadásával azt szeretnénk kérni a Nemzeti
Földalaptól, hogy ne hirdesse meg, hiszen ez a mi elkerülı utunkat érinti.
Szavazásra bocsátom a 370. napirendi pont (Budakeszi 0200/10 és 0200/93 hrsz.-ú
állami tulajdonban lévı ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelem)
levételét.
A jelenlévı 7 fı képviselı 6 mellette, 1 ellene szavazattal és tartózkodás nélküld nem
fogadta el a 370. napirendi pont (Budakeszi 0200/10 és 0200/93 hrsz.-ú állami
tulajdonban lévı ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelem) levételét.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a napirendi pontok elfogadását
az elhangzott módosításokkal:
A jelenlévı 7 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el:
−
levételre kerül a 343/b napirendi pont (Megbízási szerzıdés a Budakeszi
Hírmondó fıszerkesztıi feladatainak ellátására), a 356. napirendi pont (Elvek a
parkolási rendelet elıkészítéséhez) és a 362. napirendi pont (A közbiztonság helyi
aktuális kérdései);
−
a 363. napirendi pont (Budakeszi Rendırırs parancsnoki kinevezés támogatása)
megtárgyalása zárt ülés keretében történik, elsı napirendi pontként;
−
felvételre kerül a 370. napirendi pont (Budakeszi 0200/10 és 0200/93 hrsz.-ú
állami tulajdonban lévı ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása iránti
kérelem) és a 371. napirendi pont (2011. évi költségvetésben történı
átcsoportosítás).
A fenti módosítások alapján a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta
el:
NAPIRENDI PONTOK
Tárgy
Zárt ülés:
363. Budakeszi Rendırırs parancsnoki kinevezés támogatása
Új napirendi pont:
352. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 37/2011. (VIII. 03.) önkormányzati rendelet módosítása
Elmaradt napirendi pont:
342. Beszámoló a Budakeszi Hírmondó önkormányzati lap
megjelenésérıl
Új napirendi pontok:
353. Erkel Ferenc Mővelıdési Központ alapító okiratának
módosítása
354. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
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Elıadó
KKKB elnöke

Polgármester

PVB elnöke

Polgármester
Polgármester

355. A „Pitypang Óvoda kapacitásbıvítése a növekvı gyerekszám Bíráló Bizottság
befogadása és ellátása érdekében” elnevezéső
elnöke
KMOP-2009-4-6-1/B-09 számú projekt bıvítési és felújítási
munkáira vonatkozó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
közbeszerzési döntéshozatala
357. Lakossági tájékoztató a Polgármesteri Hivatal költözés miatti
zárva tartásáról
Jegyzı
358. Közmeghallgatás elıkészítése
Polgármester
359. BVV Kft ügyvezetı igazgató választása
Polgármester
360. Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Polgármester
361. A 90/2011. (IV. 07.) számú (Makkosmária belterületbe vonása)
önkormányzati határozat módosítása
Jegyzı
364. Somos Miklós, Munkácsy díjas festımővész munkásságáról
szóló könyv kiadásának támogatása
OKJB elnöke
365. Az önkormányzat és Hiszeg Bt között létrejövı terület-használati
szerzıdés
PVB elnöke
366. Makkosmária belterületbe vonása geodéziai pótmunkára fedezet
biztosítása
PVB elnöke
367. Tájékoztató a Tervtanács 2011. augusztus 18-i ülésérıl
Fıépítész
368. Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekrıl Polgármester
369. Tájékoztató a lejárt határidejő határozatokról
Polgármester
370. Budakeszi 0200/10 és 0200/93 hrsz.-ú állami tulajdonban lévı
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelem
Polgármester
371. 2011. évi költségvetésben történı átcsoportosítás
Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Zárt ülést rendelek el.
(Zárt ülést követıen nyílt üléssel folytatódott a testületi ülés. A zárt ülés keretében
megérkezett Bakács Edit Bernadett. A zárt ülést követıen Somlóvári Józsefné távozott,
jelen van 7 fı képviselı.)
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília ismertette a zárt ülés keretében meghozott
határozatokat.
______________________________________________________________________
352. napirendi pont
Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 37/2011. (VIII. 03.) önkormányzati
rendelet módosítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének
39/2011. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 37/2011.
(VIII.03.) önkormányzati rendelet módosításról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 10.§. (1), 38.§ (1) c,) 43/B §. (1): 45. § (1), 46.
§. (1), 50. §.(3) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján az alábbi önkormányzati
rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az R.6.§.(1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A helyi lakásfenntartási támogatás méltányossági alapon azon személynek vagy
családnak adható, ahol az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %- át, egyedülálló esetén
a 260 %- át .
2. §
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követı napon lép hatályba.
3. §
Az önkormányzati rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor a folyamatban lévı
ügyekben is alkalmazni kell.
______________________________________________________________________
342. napirendi pont
Tárgy: Beszámoló a Budakeszi Hírmondó önkormányzati lap
megjelenésérıl
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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354/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az
Omega-System Kft. javaslatát a Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat lapkiadás
költségeinek csökkentésérıl és felkéri a Kft-t valamint a lapkiadót annak
végrehajtására.
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 228/2011. (VI. 30.) számú
(Hírmondó közéleti folyóirat megjelenése) önkormányzati határozatban szereplı
„Példányszám: 5500 db” szövegrész helyébe „Példányszám: 6500 db” szövegrész
lépjen.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal
Felelıs: 1. pontra: Omega-System Kft ügyvezetıje, jegyzı
2. pontra: polgármester
______________________________________________________________________
353. napirendi pont
Tárgy: Erkel Ferenc Mővelıdési Központ alapító okiratának
módosítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A módosításra azért kerül sor, mert a Budakeszi
Hírmondó eddigi kiadója az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ volt, melyet 2011.
december 1-tıl a Polgármesteri Hivatal vesz át. Kérem a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
355/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a fenntartásában mőködı Erkel Ferenc Mővelıdési
Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 7. számú
módosító okiratát 2011. december 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja.
Határidı: 2011. december 01.

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
354. napirendi pont
Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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356/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a fenntartásában mőködı Budakeszi Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának módosítását tartalmazó 8. számú módosító okiratát 2011. december 1-jei
hatállyal melléklet szerint elfogadja.
Határidı: 2011. december 01.

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
355. napirendi pont
Tárgy: A „Pitypang Óvoda kapacitásbıvítése a növekvı
Elıadó: Bíráló Bizottság
gyerekszám befogadása és ellátása érdekében”
elnöke
elnevezéső KMOP-2009-4-6-1/B-09 számú projekt
bıvítési és felújítási munkáira vonatkozó hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás közbeszerzési döntéshozatala
(írásos anyag mellékelve)

Bánhidi László: Többlet munkát kellett végezni a Pitypang Óvoda átépítésével
kapcsolatosan. Korábban a képviselı-testület erre 3,5 MFt-os keretet biztosított.
Eredményesen lezajlott a zárt közbeszerzési eljárás és a kivitelezı 3.495.000,- Ft
összegben vállalja ezt a munkát. Kérem ennek támogatását.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
357/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a „Budakeszi
Pitypang Óvoda kapacitásbıvítése a növekvı gyerekszám települési befogadása és
ellátás érdekében” elnevezéső projekt bıvítési és felújítási munkái kivitelezésének
kiegészítı építési munkáinak a közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezı, a
Progress-B’90 Zrt. ajánlatát, amely bruttó 3.495.000,- Ft összegben vállalja a
kiegészítı építési munkák elvégzését.
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
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______________________________________________________________________
357. napirendi pont
Tárgy: Lakossági tájékoztató a Polgármesteri Hivatal költözés
miatti zárva tartásáról
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Jegyzı

Garainé dr. Szelenczy Gabriella: Elıreláthatólag 2011. október 17-21. között fog
visszaköltözni a hivatal a régi épületébe, ezért azt tervezzük, hogy az ügyfélfogadás
szünetelne a hivatalban. Mivel biztosítani kell az anyakönyv mőködését, valamint a
népszámlálási feladatok ellátását, ezért az Okmányiroda – mivel ıket nem érinti a
költözés – változatlanul nyitva tart. Az anyagkönyvvezetéssel kapcsolatos feladatokat az
Okmányirodában fogjuk végezni. A népszámlálással kapcsolatos ügyekben pedig az
Erkel Ferenc Mővelıdési Központban lehet megkeresni az ügyintézıt. Kérem a
képviselı-testület hozzájárulását az ügyfélfogadási idı ideiglenes megváltoztatásához.
(Somlóvári Józsefné visszaérkezett, 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:
358/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a lakossági
tájékoztatót a Polgármesteri Hivatal székhelyére történı költözés miatti zárva tartásáról,
valamint felkéri a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: azonnal

Felelıs: jegyzı

______________________________________________________________________
358. napirendi pont
Tárgy: Közmeghallgatás elıkészítése
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az Ötv. és az SZMSZ-ünk alapján a képviselı-testület
évente egyszer köteles közmeghallgatást tartani. A képviselı-testület idén legalább 3-4
meghallgatást már tartott. A törvényi kötelezettségünk alapján 2011. november 08. 18
órára hirdetjük meg a közmeghallgatást. Amennyiben senkinek nincs hozzászólása,
szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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359/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete Budakeszi Város Önkormányzat SZMSZ 19.
§-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 13. §. alapján
közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás idıpontja:
A közmeghallgatás helye:

2011. november 08. (kedd) 18.00 óra
Erkel Ferenc Mővelıdési Központ
(2092 Budakeszi, Fı u. 108.)

Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
______________________________________________________________________
359. napirendi pont
Tárgy: BVV Kft ügyvezetı igazgató választása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Megkérdezem Till Gábor ügyvezetı igazgatót,
hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.
Till Gábor: Igen.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Jogszabály szerint 5 évre lehet megválasztani az
ügyvezetıt. A jelenlegi ügyvezetınek a megbízatása 2011. október 06-án lejár, ezért
szükséges errıl dönteni. Javaslom, hogy 2014. december 31-ig hosszabbítsuk meg a
megbízatást. Más vonatkozásban nem változik a megbízás.
Szavazásra bocsátom az I. számú határozati javaslatokat azzal a módosítással, hogy a
képviselı-testület a BVV Kft ügyvezetıjévé Till Gábort választja meg 2011. október 07.
napjától 2014. december 31. napjáig terjedı idıtartamra, és díjazását 30.000,- Ft/hó
összegben állapítja meg; valamint a II. számú határozati javaslatot.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött,
hogy a BVV Kft ügyvezetıjévé Till Gábort választja meg 2011. október 07. napjától
2014. december 31. napjáig terjedı idıtartamra, és díjazását 30.000,- Ft/hó összegben
állapítja meg, és az alábbi határozatokat hozta:
360/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a BVV Kft ügyvezetıjévé Till Gábort (a.n.:
Horváth Edit, 2092 Budakeszi, Kossuth L. u. 26. szám alatti lakos) választja meg
2011. október 07. napjától 2014. december 31. napjáig terjedı idıtartamra.
Till Gábor ügyvezetı a Ptk. szerinti megbízási jogviszony alapján látja el feladatát
az alábbi feltétellel:
- 30 napos felmondási határidı kikötése a felek részérıl
Budakeszi Város Képviselı-testülete, mint alapító az ügyvezetı díjazását 30.000,Ft/hó, azaz Harmincezer forint/hó összegben állapítja meg és további juttatásaira a
BVV. Kft. Javadalmazási Szabályzata az irányadó.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert az 1-2. pontokban
foglaltakkal kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidı: 1-3. pontra: azonnal

Felelıs: 1-3. pontra: polgármester
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361/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a BVV Kft. alapító okiratának módosítását
tartalmazó 5. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja,
valamint felhatalmazza a polgármestert az 5. számú módosító okirat, valamint a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BVV 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: BVV ügyvezetı igazgató

______________________________________________________________________
360. napirendi pont
Tárgy: Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának módosítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Ohr Alajos: A képviselı-testület döntött a Fıvárosi Agglomerációs Önkormányzati
Társuláshoz való csatlakozásról. Elfogadtuk az akkor elénk terjesztett alapszabálytervezetet. A társulási megállapodás megkötésekor helyben felmerültek módosító
javaslatok – részünkrıl is volt, nem is kevés -, melyet megszavaztunk a társulási ülésen.
Ahhoz, hogy a javasoltak érvényesek legyenek, szükséges a módosított alapszabálynak
az elfogadása a képviselı-testület által is. Az elıterjesztésben megpróbáltuk a lényeges
módosításokat kiemelni. Kérem a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom
a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
362/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a
Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás módosított társulási megállapodását
egységes szerkezetben.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

9

______________________________________________________________________
361. napirendi pont
Tárgy: 90/2011. (IV. 07.) számú (Makkosmária belterületbe vonása)
önkormányzati határozat módosítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Jegyzı

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A Makkosmária belterületbe vonásával kapcsolatos
feladatok elvégzésére a BSZM Kft-t kértük fel, de ténylegesen a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztálya hajtja azt végre. Emiatt szükséges a határozat módosítása. Kérem a
határozati javaslatnak az elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
363/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 90/2011. (IV. 07.) számú
önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:
−
a 7. pontban az „és a BSzM Nonprofit Kft. ügyvezetıje” szövegrész hatályát
veszti;
−
a 8. és 9. pontokban „a BSzM Nonprofit Kft. ügyvezetıje” szövegrészek helyébe
„jegyzı” szövegrész lép;
−
a 10. pontban az „és a BSzM Kft ügyvezetı igazgatóját” szövegrész hatályát veszti.
Határidı: azonnal

Felelıs: jegyzı

______________________________________________________________________
364. napirendi pont
Tárgy: Somos Miklós, Munkácsy díjas festımővész
munkásságáról szóló könyv kiadásának támogatása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: OKJB elnöke

Czifra Zsuzsanna: Somos Miklós, Munkácsy díjas festımővész itt lakott Budakeszin,
2009-ben hunyt el. A család megkereste az Oktatási Bizottságot azzal a kéréssel, hogy az
életmővérıl szóló kiadvány megjelenéséhez Budakeszi Város Önkormányzata is
nyújtson segítséget. A bizottsági ülésen tárgyaltuk ezt a kérelmet és olyan határozatot
hoztunk, hogy támogatás esetén Budakeszi Város megjelenési lehetıséget kapjon ebben
a kiadványban. Tudom, hogy az önkormányzatnak nehéz a gazdasági helyzete, de
mővészeink megbecsülése erkölcsi kötelességünk. Egy ilyen kiadás nem hasonlítható
össze egy másfajta kiadással. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságra bíztuk
annak eldöntését, hogy az önkormányzat milyen mértékben tudja támogatni a kérelmet.
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság nem támogatta ezt a kérelmet. Kérem,
hogy a bizottság döntésével ellentétben a képviselı-testület 100.000,- Ft-tal támogassa a
kiadványnak a megjelenését.
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Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az összeget az általános tartalékkeret terhére
fizetnénk ki.
Somlóvári Józsefné: Tiszteletben tartom Somos Miklós mővészetét, de szeretném
megindokolni, hogy a szavazásnál miért fogok tartózkodni. Úgy gondolom, hogy komoly
elmaradásaink vannak a támogatások terén, mert forrás hiányában nem tudunk eleget
tenni a kérelmeknek. Gondolok itt pl. a járdákra, amely nagyon sokakat érint. A város
több pontján életveszélyes és balesetveszélyes a járda. Az orvosi rendelıre is ráférne a
fejlesztés és felújítás. A Budakeszi Rendırırs tisztasági festésére és a padlózat cseréjére
is nehezen találunk támogatókat. Úgy gondolom, ezeket a támogatói kérdéseket elıbbre
kellene helyezni. Ha a jövıben több ilyen felkérést kapunk, akkor lesz-e keret arra, hogy
támogatni tudjuk azokat.
Pataki Judit: Somlóvári Józsefné képviselıtársammal egyetértek abban, hogy nagyon
rosszak a járdák, viszont arra is gondoljunk, hogy ezzel a támogatással bemutatkozási
lehetıséghez jut Budakeszi. Ezzel nagyon jó reklám lehetıséget kaphatunk, amely
vonzhatja a látogatókat. Talán ez egy lehetıség arra, hogy visszaadjuk Budakeszinek a
kisvárosias arculatát.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom
az alábbi határozati javaslat elfogadását: Budakeszi Város Képviselı-testülete támogatja
Somos Miklós, Munkácsy díjas festımővész munkásságáról szóló könyv megjelentetését
100.000, Ft-tal, melyet az általános tartalék keret terhére biztosít azzal a feltétellel, hogy
a könyvben egy oldal hirdetési felületet biztosítanak Budakeszi Város
Önkormányzatának.
A jelenlévı 8 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
364/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete támogatja Somos Miklós, Munkácsy díjas
festımővész munkásságáról szóló könyv megjelentetését 100.000, Ft-tal, melyet az
általános tartalék keret terhére biztosít azzal a feltétellel, hogy a könyvben egy oldal
hirdetési felületet biztosítanak Budakeszi Város Önkormányzatának.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
365. napirendi pont
Tárgy: Az önkormányzat és Hiszeg Bt között létrejövı
terület-használati szerzıdés
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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365/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat:
1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a Hiszeg Bt-vel kötendı területbérleti
szerzıdést melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Dózsa György téren
„Mobilbox” pékárusító pavilon elhelyezésére 2011. szeptember 8-tól - 2011.
december 31-ig, havi 40.000,- Ft bérleti díjért.
2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban
meghatározott területbérleti szerzıdés aláírására.
Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pont: polgármester

______________________________________________________________________
366. napirendi pont
Tárgy: Makkosmária belterületbe vonása geodéziai pótmunkára Elıadó: PVB elnöke
fedezet biztosítása
(írásos anyag mellékelve)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
366/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 300.000,- Ft + ÁFA fedezetet
biztosít az általános tartalékkeret terhére, a Makkosmária belterületbe vonásával
kapcsolatos geodéziai pótmunkákra.
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal elfogadja Walter és Less Kft-vel kötendı megbízási szerzıdést és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a 300.000,- Ft + ÁFA
geodéziai pótmunka díj - a Budakörnyéki Körzeti Földhivatal 10.212-2/2010 sz.
határozatának 2. számú melléklet szerinti - telkek tulajdonosaira történı
áthárításának lehetıségét vizsgálja meg.

Határidı: 1-3. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester
3. pontra: jegyzı

______________________________________________________________________
367. napirendi pont
Tárgy: Tájékoztató a Tervtanács 2011. augusztus 18-i ülésérıl
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Fıépítész

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.
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A jelenlévı 8 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
367/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete elfogadja a Budakeszi Tervtanács elnökének a
Budakeszi Tervtanács 2011. augusztus 18-i ülésérıl szóló beszámolóját.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
369. napirendi pont
Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő határozatokról
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a lejárt
határidejő határozatokról szóló tájékoztató elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta
a lejárt határidejő határozatokról szóló tájékozatót.

______________________________________________________________________
370. napirendi pont
Tárgy: Budakeszi 0200/10 és 0200/93 hrsz.-ú állami
tulajdonban lévı ingatlanok önkormányzati tulajdonba
adása iránti kérelem
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Pataki Judit: Változatlanul az a problémám, hogy ez nagyobb horderejő elıterjesztés
annál, minthogy pár perc alatt át tudjam nézni. Változatlanul nem értek egyet azzal, hogy
ez felkerült a mai napirendi pontok közé.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ez csak egy igénylés. Az, hogy a Nemzeti Földalap
mit válaszol, az más kérdés. Azt gondolom, hogy a Natúrpark Egyesületnek, mint
Budakeszi egyesületnek is az lehet az érdeke, hogy ezek a területek önkormányzati
tulajdonba kerüljenek. Nem tudok arról, hogy ez bármilyen Budakeszi érdekkel ellentétes
lenne, de nyilvánvalóan elfogadjuk a képviselı asszony álláspontját.
Szabó Ákos Péter: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy senki ne higgye azt, hogy
a határozati javaslat elfogadásával már holnap elindulnak az aszfaltozó gépek. Ha
lehetıség nyílik arra, hogy Budakeszi területeit gyarapítani lehet, azt mindig támogatni
fogom. Ha sikerül ezeket a földeket megkapni, akkor örüljünk neki.
Pataki Judit: Ennek nagyon sok hozadéka lehet, amit most még nem láthatunk. Nem
lehet a testületi ülés elıtt kiosztani egy ilyen elıterjesztést. Azt szerettem volna, ha elıbb
megbeszéljük ezt a témát.
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Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A jegyzı asszony azt mondta, hogy ez az anyag nem
most lett kiosztva, már kedden kiküldésre került a képviselıknek. Nem kérdés, hogy ha
az önkormányzat tulajdonba kaphat állami földeket, akkor megigényeljük-e vagy sem. Ez
mindenkinek az érdeke.
Somlóvári Józsefné: A törvény szabályozza, hogy milyen céllal igényelheti meg az
önkormányzat ezeket a területeket. Közel sem biztos, hogy megkapjuk a területeket. Az
önkormányzatnak kötelessége a Nemzeti Földalaptól visszaigényelni ezeket a területeket.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom
a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 7 mellette, 1 ellene szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
368/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

3.

4.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi
LXXXVII. tv. 21. § (3a) bekezdése alapján közérdekő célból kéri a Nemzeti
Földalapkezelı Szervezettıl a Budakeszi 0200/10 hrsz-ú ingatlan 'c' alrészletének
közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint terület- és településrendezés
céljából Budakeszi Város Önkormányzata részére nyilvános pályáztatás, vagy
árverés mellızésével adás-vételi szerzıdés útján történı tulajdonba adását.
Budakeszi Város Képviselı-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi
LXXXVII. tv. 21. § (3a) bekezdése alapján közérdekő célból kéri a Nemzeti
Földalapkezelı Szervezettıl a Budakeszi 0200/10 hrsz-ú ingatlan 'd' alrészletének
közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint terület- és településrendezés
céljából Budakeszi Város Önkormányzata részére nyilvános pályáztatás, vagy
árverés mellızésével adás-vételi szerzıdés útján történı tulajdonba adását.
Budakeszi Város Képviselı-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi
LXXXVII. tv. 21. § (3a) bekezdése alapján közérdekő célból kéri a Nemzeti
Földalapkezelı Szervezettıl a Budakeszi 0200/93 hrsz-ú ingatlannak közlekedési
infrastruktúra fejlesztése, valamint terület- és településrendezés céljából Budakeszi
Város Önkormányzata részére nyilvános pályáztatás, vagy árverés mellızésével
adás-vételi szerzıdés útján történı tulajdonba adását.
Budakeszi Város Képviselı-testülete a település közlekedési infrastruktúrájának
fejlesztése céljából kéri a Nemzeti Földalapkezelı Szervezettıl a Budakeszi
0200/10 hrsz-ú ingatlan 'c' és 'd' alrészlete, továbbá a 0200/93 hrsz-ú ingatlan
kivonását a haszonbérleti pályázati kiírással érintett ingatlanok körébıl.

Határidı: 1-4. pontra: azonnal

Felelıs: 1-4. pontra: polgármester

______________________________________________________________________
371. napirendi pont
Tárgy: 2011. évi költségvetésben történı átcsoportosítás
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.
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A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
369/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon 10 MFt
átcsoportosításáról a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások keretébıl az általános
tartalékkeretbe.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Képviselıtársaimnak köszönöm a gyors munkát és
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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